התוכנית לחילוץ
ישראל מהפקקים
-1-

ינואר 2020

תוכן עניינים
תקציר מנהלים

4

החלטות שיש לקבל לשם יישום התוכנית

14

רקע

19

 – Mobility-as-a-Serviceניידות כשירות

24

יעדים ומדדים

33

פרק  – 1ניהול תנועה מטרופוליני

36

פרק  – 2מחיר הדרך ומחיר החנייה

42

מחיר הדרך

42

מחיר החנייה

47

פרק  – 3המרחב העירוני

51

מיתון תנועה

51

הליכתיות

53

אזור מופחת פליטות

58

הובלה

61

פרק  – 4קידום תחבורה שיתופית

64

פרק  – 5קידום התחבורה הציבורית

73

נתיבי תחבורה ציבורית

74

העמקת התמריץ למפעילות התחבורה הציבורית וגמישות בתכנון קווי הנסיעה

78

פרק  – 6עידוד השימוש בדו גלגלי

81

אופניים וקורקינטים

81

אופנועים וקטנועים

86

פרק  – 7קידום תחבורה חשמלית

90

פרק  – 8קידום תחבורה אוטונומית

100

פרק  – 9גמישות בשוק העבודה

104

פרק  – 10הפחתת השימוש ברכב פרטי במגזר הציבורי

108

תודות

112

-2-

 Future Mobility ILהינה חברה לתועלת
הציבור (חל"צ) השמה לה למטרה להפוך
את ישראל למובילה עולמית בהטמעת
ויישום  )Mobility-as-a-Service( MaaSוביצירת מגוון אפשרויות ניידות יעילות ומקיימות בסביבה
פתוחה לשינויים טכנולוגיים .פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינה במישור הכלכלי ,החברתי
והסביבתי הינו עצום בכל קנה מידה – צמצום גודש התנועה ,הפחתת זיהום האוויר וגידול בפריון
העבודה .הארגון מהווה פלטפורמה רחבה המאגדת את כל מחזיקי העניין הרלבנטיים בתחום
(הציבור ,עמותות בתחום ,מוסדות מחקר ואקדמיה ,חברות טכנולוגיה ,חברות תשתית ,מפעילים,
יבואנים ,משקיעים ועוד) כדי לבצע בחינה מקיפה ועניינית של מגוון אפשרויות לקידום התחבורה
בישראל באופן שישפיע על הרווחה המשקית והפרטית .זאת ,תוך רתימת פקידי ממשל ופוליטיקאים
לטובת קידום החלטות ממשלה בנושא.
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התוכנית לחילוץ ישראל מהפקקים – תקציר מנהלים
התוכנית לחילוץ ישראל מהפקקים ,שמציגה  ,Future Mobility ILהיא התוכנית המלאה והמקיפה ביותר
עד היום ,אשר מוצגת באופן כולל ומקיף ,לאחר בדיקת היתכנותה וישימותה מול גורמים רבים .התוכנית
נשענת על מחקרים רבים מהעולם ומהארץ ,מאגדת רעיונות שונים ,אשר הועלו בעבר ע״י חוקרים וגורמים
אחרים ,ובנוסף ,היא מציעה מספר אלמנטים חדשניים ומקוריים ,אשר נדונו עם אנשי מקצוע רבים
וישימותם נבחנה במקומות שונים בעולם .התוכנית אף הוצגה בפני ועד ציבורי מיוחד אשר הוקם על ידי
 Future Mobility ILומורכב ממומחים ומומחות בתעשיית התחבורה ,פרופסורים ,אנשי ונשות המגזר
הציבורי לשעבר ובכירים ובכירות מתחום התחבורה בעבר ובהווה .אלה הציגו את דעותיהם ומחשבותיהם
ובהתאם ,נעשו שינויים והתוכנית הסופית לחילוץ ישראל מהפקקים גובשה .כעת אנו מגישים את
המהדורה המעודכנת של התוכנית – לאחר שינויים שביצענו במהלך השנה האחרונה.
לאחר שישימות התוכנית באופן פשוט ומיידי נבחנה מול הדרגים המקצועיים במשרדים הרלוונטיים
במהלך גיבושה ,תוצג עתה התוכנית בפני מקבלי ההחלטות ,על מנת לקדמה ולהכינה ליישום מיידי עם
כינונה של הכנסת והממשלה הבאות.

התוכנית כוללת  10מהלכים מרכזיים:
 )1ניהול תנועה מטרופוליני
מטרופולין היא מספר רב של יישובים עירוניים וכפריים היוצרים ישות תפקודית אחת ,המשלבת קשרים
כלכליים ,חברתיים ותרבותיים .ניהול תנועה של המרחב המטרופוליני על ידי המטרופולין עצמו יוביל
לשיפור במצב התחבורה .ניהול באופן מרוכז ברמה הארצית אינו מיטבי היות והוא נאלץ להתמודד עם
מגוון גדול מדיי של אתגרים ,ולרוב הפתרונות אינם מותאמים באופן פרטני למאפייני המטרופולין .מאידך,
ניהול תנועה ברמה המקומית בלבד טומנת בחובה היעדר סנכרון בין רשויות שונות וחוסר רציפות
בהתנהלות ,על אף שרבות מהדרכים הן משותפות .ניהול תנועה מטרופוליני מקובל מאד בעולם ,ונועד
לגשר בדיוק על פערים אלה.
התוכנית מציעה מהלך של הקמת רשויות מטרופוליניות על בסיס וולונטרי –
ביצוע תהליך הדרגתי שבמסגרתו יוקמו  4רשויות מטרופוליניות ,כאשר העקרונות מנחים לביצוע המהלך
הם:
א .ויתור מינימלי של הרשויות המקומיות על סמכויותיהן בתחום.
ב .התאגדות ווטלנטרית ובחינת סטטוטוריקה נדרשת רק לאחר התקדמות התהליך.
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ניהול התנועה המטרופוליני יבוסס על שני שלבים :האחד ,הקמת חברה לתועלת הציבור (חל"צ) על ידי
החברות בהתאגדות  -גוף שיצליח לאגד לפחות  8רשויות מקומיות יזכה למענק הקמה ממשרד
התחבורה .בחל"צ תהיה נציגות למשרד התחבורה או מי מטעמו ,ונציג זה יהיה בעל זכות וטו .בשלב זה
יוקנו לחל"צ מספר סמכויות כגון אפשרות לקביעת שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ,הקצאת נתיבי
תחבורה ציבורית משותפים ,סגירת נתיבים לתנועת כלי רכב ,הקמה ותפעול למרכז תנועה מטרופוליני,
ותיחום אזורים מופחת פליטות .בשלב השני ,במידה והוכחה הצלחה של ההתאגדות בתחומים הנ"ל,
יינתנו לחל"צ סמכויות נוספות .עיקרן :תכנון מערך התחבורה הציבורית והכנת תוכנית אב לתחבורה
מטרופולינית.

 )2מחיר הדרך ( )Road Pricingומחיר החנייה ()Parking Pricing
א.

מחיר הדרך :היות והרחבת תשתית הכבישים אינה מועילה לגודש ,יש לעבור לשיטת תמחור של
השימוש בקיבולת הכביש .המודל המוצע כולל שני שלבים:
 .1בשלב הראשון – מיסי גודש במטרופולין תל אביב בלבד ,באמצעות  3טבעות גבייה .במקביל
לתשלום מס הגודש ,תופחת אגרת הרישוי השנתית ויושקע בנוסף סך של מיליארד  ₪בתחבורה
הציבורית.
 .2בשלב השני – מיסי הגודש יחולו בכל רחבי הארץ ,באופן של חיוב רציף ולא לפי טבעות .קרי,
נסיעה בכבישים עמוסים תגרור מס גבוה יותר ,ונסיעה בכבישים ללא עומס כלל לא תכלול מס
כלל .התשלום הממוצע לנהג יעמוד על סך של  ₪ 2,000ובמקביל תבוטל אגרת הרישוי
השנתית ,למעט ברכב יוקרה .כמו כן ,תוספת התקציב המוקצה לשיפור התחבורה הציבורית
תעמוד על  1מיליארד  ₪בשנה.

ב.

מחיר החנייה :מחיר חנייה הוא אחד האמצעים היעילים להפחתת גודש במטרופולינים .ערים רבות
בעולם צמצמו באופן משמעותי את מקומות החנייה במרכזי הערים ובנוסף עברו למחירי חנייה
המשקפים את העלויות החיצוניות שהחניות מייצרות.
המהלך כולל  4שלבים:
 .1פטור ממס על הוצאות תחבורה ציבורית לעובדים – דווקא הוצאות בגין תחבורה ציבורית
ממוסות כיום והעובד נדרש לתשלום מס הכנסה בגינן .המהלך המוצע כולל החרגה של הוצאות
אלה מתשלום מס ההכנסה .מדובר בצעד שיטיב עם כלל העובדים המשתמשים בתחבורה
הציבורית .חשוב לציין שהוצאות פטורות אלה צריכות לכלול גם שימוש באמצעים כגון
 ,Ride Hailing ,Carpoolingאופניים וקורקינטים שיתופיים וכיוצא בזאת.
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 .2מיסוי הטבת חנייה לעובדים -הטבת חנייה הינה ההטבה היחידה שניתנת לעובדים ולא משולם
בגינה מס הכנסה .מתן חנייה צמודה לעובד מהווה תמריץ ישיר לשימוש ברכב הפרטי .הטבה
זו צריכה להיות ממוסה כשם שעל הטבות כגון ארוחות ומתנות חג חל מס הכנסה .המודל מציע
סיווג כל הערים בישראל ב 3 -מדרגים (עיר "גדושה" ,עיר "גדושה באופן בינוני" ועיר שאינה
גדושה כלל) ובכל עיר לקבוע  2מדרגי מחיר לפי רמת הגודש האזורי בעיר.
 .3הכפלת תעריפי חנייה בכחול לבן והפיכתם ממחיר מקסימום למחיר מינימום .המחיר הקבוע
כיום הינו נמוך מאד ומעודד נהגים להמשיך בתנועתם ולחפש מקום חנייה בזול במקום לפנות
לחניונים בתשלום .שיוט זה ברחוב מכביד באופן משמעותי על הגודש בתוך המטרופולין.
 .4תמרוץ רשויות מקומיות להפוך נתיבי חנייה לנתיבי תחבורה ציבורית (נת"צ) או לנתיבים
לאמצעים דו גלגליים -אופניים וקורקינטים (נד"ג).
 .5אכיפה בלתי מתפשרת של איסור החנייה על המדרכה – ביטול נהלים עירוניים המאפשרים
חנייה על מדרכות במקומות בהם קיימים נהלים מסוג זה .שמירה הדוקה על המרחב הבטוח
של הולכי הרגל על המדרכות.

 )3המרחב העירוני
מרחב עירוני מיטבי הוא כזה המותאם לכלל משתמשי הדרך ולא רק לנהגי הרכב הפרטי .מרחב עירוני נכון
מעודד אמצעי ניידות שונים ,תוך מקסום רמת הבטיחות של משתמשי הדרך .במסגרת זו ,בחרנו להתמקד
בארבעה נושאים הניתנים לביצוע בטווח הזמן הקצר והבינוני ,ויובילו לשיפור משמעותי במרחב העירוני:
א.

אזורי מיתון תנועה – אזורי מיתון תנועה הם אזורים בהם מהירות הנסיעה מוגבלת למהירות נמוכה
באזורי שכונות מגורים ,אזורים עמוסים בהולכי רגל כמו מרכזי ערים או מרכזי תעסוקה .מטרתם
המרכזית של אזורים אלו היא שיפור הבטיחות של הולכי הרגל ,שיפור רווחת התושבים (צמצום רעש
וזיהום אוויר) והגברת השימוש באופניים וקורקינטים .אנו ממליצים על העמדת תקציב ייעודי להכנת
תוכניות עירוניות למיתון תנועה ברשויות המקומיות תוך התחשבות במספר קריטריונים :שיפור
האזורים ממותני תנועה הקיימים ,פיתוח אזורי מיתון תנועה חדשים ,שיפור בטיחות הולכי הרגל
וביטול דרכים מהירות העוברות בערים והפיכתן לכבישים שאינם מהירים.

ב.

קידום הליכתיות בערים – במטרה לקדם את המעבר להליכה בהיקפים גדולים יותר ולאפשר ניידות
נוחה ובטוחה בערים ,אנו ממליצים על תקצוב תוכניות לשיפור ההליכתיות בערים .כבר ב2019 -
משרד התחבורה ,בשיתוף משרד האוצר ומנהל התכנון ,פרסמו קול קורא בשם "בזכות הדרך"
שמטרתו עידוד תנועה לא ממונעת במרכזי הערים .הפרויקטים הנבחרים צפויים להיות מוכרזים
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בספטמבר  .2020אנו ממליצים שהפרויקטים הזוכים יזכו לתקצוב יישום כבר במועד זה ,במטרה
להאיץ את תהליך היישום.
ג.

עידוד יצירת אזורים מופחתי פליטות ( -)low emission zonesאזורי פליטה נמוכה הם אזורים
מוגדרים ,לרוב במרכזי ערים ,בהם הממשלה או הרשות המקומית מטילה הגבלות על תנועת אמצעי
תחבורה מזהמים על מנת לשפר את איכות האוויר בהם .אנו ממליצים על תוכנית של המשרד להגנת
הסביבה בסך  100מיליון ש"ח לקידום אזורים מופחתי פליטות בעשר רשויות מקומיות גדולות אשר
יכללו לפחות אחד מהמהלכים הבאים )1( :איסור נסיעה של רכבי דיזל מזהמים ,אלא אם הותקן בהם
מסנן ,ו/או ( )2איסור נסיעה של רכבי בנזין מזהמים בשטח מסוים ,אלא אם שולמה אגרה יומית.
התוכנית תהיה דומה לקולות הקוראים בנושא בשנים  2016ו ,2017 -אך תכלול התחייבות לתקצוב
הפרויקט ולא רק לתכנונו.

ד.

הסדרת ההובלה של סחורות בערים  -שירותי לוגיסטיקה עירונית הכרחיים לטובת קיום פעילות
עירונית תקינה :לטובת פיתוח כלכלי ,תרבותי וחברתי .עם זאת במקרים רבים אין ברחבי העיר אזורי
פריקה וטעינה ,ואלה הקיימים לא קרובים לעסקים רבים .דבר זה מוביל לגודש במרחב העירוני,
חסימת נתיבים ,חנייה על מדרכות ופגיעה באפשרויות הניידות בעיר.
המהלך כולל :פרסום קול קורא על ידי משרד התחבורה לתכנון תוכנית פריקה וטעינה של סחורות
בערים ב 5 -רשויות גדולות .עקרונות הקול הקורא יהיו :הסדרת נקודות פריקה וטעינה של סחורה כך
שתצומצם הפגיעה בתנועה לרבות תנועת הולכי רגל ,תחבורה ציבורית ,ותנועת מכוניות .הסדרת
זמני הפריקה והטעינה לרבות קביעת זמנים מותרים ,משך הזמן וכדומה .עידוד פתרונות מקיימים
לפריקה וטעינת סחורות במרחב העירוני כגון הובלה באמצעות אופני נשיאה חשמליים .בנוסף,
אמצעי אכיפה להבטחת עמידה בתוכנית.

 )4קידום תחבורה שיתופית
תחבורה שיתופית צומחת בכל העולם כחלק ממגמת הכלכלה השיתופית בעולם .תחבורה שיתופית
כוללת מספר תצורות :שיתוף נסיעות ברכב הפרטי  ,Carpooling -שיתוף נסיעות ברכבים הנמצאים
בבעלות מסחרית( Ride Hailing -כגון שירות החברות ( Micro Transit ,)Uber Lyft, Gettכגון שירות
של החברה  ,) Viaושיתוף רכבים (שיתוף הרכב הפרטי או שיתוף רכב של חברה מסחרית) .תחבורה
שיתופית מהווה חלופה טובה ויעילה לשימוש ברכב הפרטי כנהג יחיד .היא מציעה שלל אפשרויות
המשתנות בהתאם ליעדי הנסיעה ,נוחות השימוש ,עלויות השימוש ועוד .כלל אפשרויות אלה צריכות
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להיות יקרות יותר מהתחבורה הציבורית ,על מנת ליצור כדאיות שימוש בתחבורה הציבורית ,אך צריכות
להיות זולות דיין כדי שיהוו תמריץ לוותר על השימוש היחידני ברכב הפרטי.
בהקשר זה מציגה התוכנית מספר מהלכים:
א .הסדרת הנסיעות המשותפות בחקיקה – תיקון תקנה  84א' האוסרת על הסעת נוסעים בשכר כך
שתתאפשר תחבורה שיתופית בישראל .במטרה לייקר את מחירי הנסיעה ברכב הכולל מספר מועט
של נוסעים ,מוצע כי יחול מיסוי בסך  ,₪ 3אשר יפחת ככל שמקדם המילוי ברכב יגדל ,עבור כל נסיעה
של רכב בעל קיבולת של  5מקומות ומטה (למעט מוניות) ומס זה לא יחול על רכבים בעלי קיבולת של
 6מקומות ומעלה .בנוסף ,יינתן פיצוי לבעלי מספר ירוק (מדליון) בסך  20אלף  ₪באופן חד פעמי בשל
ירידת הערך של המספר הירוק בעקבות פתיחת השוק לתחרות.
בנוסף ,סבסוד תחבורה שיתופית בפריפריה – שירות של נסיעות משותפות בתשלום אינו כלכלי עבור
החברות המפעילות .מאידך ,שירות שכזה יכול להחליף חלק מן התחבורה הציבורית הלא יעילה
בפריפריה .במקום אוטובוסים שאינם מלאים ובתדירות נמוכה ,ניתן להחליף חלק מן השירות
בתחבורה שיתופית מסובסדת ,כך שהמחיר לנוסע יישאר אותו מחיר של תחבורה ציבורית ,אך השירות
שיקבל יהיה טוב יותר .מהלך זה גם יפנה נהגים לטובת קווי שירות אחרים ומלאים יותר ,יצמצם את
עלויות מפעילות התחבורה הציבורית ויחסוך תקציב מדינה.
ב .עידוד  – Carpoolingעידוד נסיעות משותפות באמצעות הפיכת הנסיעה למהירה יותר .דבר זה יושג
על ידי החלטה כי כל נתיב תחבורה ציבורית בינעירוני יהפוך לנתיב - HOVנתיב לרכב רב תפוסה,
המונה  2או  3נוסעים ,בהתאם לקיבולת הכביש  .כמו כן ,מהלכים של שיווק והסברה למעסיקים
ולציבור כגון :עידוד לשמירת חניות לרכבי  ,Carpoolתמריצים כספיים ואחרים לשימוש ,ציוות עובדים
וכדומה .חשוב לציין כי מהלך מחיר הדרך ומחיר החנייה המפורטים בסעיף  ,1ישמשו כזרז משמעותי
לשימוש ב.Carpooling -
ג .שירות הסעות לתחנות הרכבת ומהן – שירות שיפעל ב 15 -תחנות של רכבת ישראל ויאפשר לנוסעים
לוותר על הגעה לתחנה ברכב הפרטי .רכבת ישראל תרכוש שירותי הסעות ממפעילות הנסיעות
המשותפות ,ואלו יתחייבו ,במסגרת מכרז או קול קורא והסכם חוזי ,למתן שירות הסעות יעיל ומהיר
בתשלום.

 )5קידום התחבורה הציבורית
תחבורה ציבורית יעילה וזמינה הינה מפתח להפחתת הגודש בכבישים .ללא ספק ,המערכות להסעת
המונים כגון מטרו ,רכבות קלות והרחבת התשתית המסילתית של הרכבת הכבדה ,כגון המסילה המזרחית
והמסילות הנוספות באיילון – ישפרו את אפשרות הניידות באופן משמעותי .מאידך ,מערכות אלה – אם
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בכלל יקומו כולן ,יהיו מוכנות בעוד שנים רבות ולכן יש לייעל את התחבורה הציבורית הקיימת באופן מיידי
ומשמעותי .בשל משך הזמן ולעיתים היעדר היכולת לסלול נתיבים נוספים מעבר לאלו הקיימים,
המשמעות היא כי יש לקדם תחבורה ציבורית גם אם זו באה על חשבון השימוש ברכב הפרטי .מהלך זה
כולל  4מהלכים:
א.

נתיבי תחבורה ציבורית – הקצאת נתיב תחבורה ציבורית בכל כביש עמוס המונה  3מסלולים או
יותר ,הן בכבישים עירוניים והן בכבישים בינעירוניים .יש להקצות נתיבים אלה גם אם הם על חשבון
הנתיבים הקיימים.

ב.

העמקת התמריץ לגידול במספר הנוסעים בקרב מפעילות התחבורה הציבורית – באמצעות סבסוד
פר נוסע כבר מ 95% -ממספר הנוסעים באשכול (ביחס לשנה קודמת) .לרוב המפעילות אדישות
למספר הנוסעים ולא חל תמריץ משמעותי לשמירה וגידול במספר הנוסעים.

ג .מתן אפשרות למפעילות התחבורה הציבורית לתכנן  25%מפעילות הקווים – כיום התכנון מוכתב
באופן מלא על ידי משרד התחבורה .מוצע כי רבע מהשירות יתוכנן על ידי מפעילות התחבורה
הציבורית ,תוך שהן לוקחות את הסיכון על עצמן -מתוגמלות במידה ועברו את מספר הנסיעות,
ונקנסות במידה ומספר הנסיעות קטן מהנדרש.
ד .הטמעת טכנולוגיות למתן העדפה להולכי רגל ותחבורה ציבורית– כגון רמזורים חכמים הנותנים
עדיפות להולכי הרגל והתחבורה הציבורית.

 )6עידוד השימוש בדו גלגלי  -אופניים וקורקינטים ואופנועים וקטנועים
אופניים וקורקינטים:
אמצעים אלה מהווים חלופה טובה וירוקה כאשר המרחקים הינם קצרים .הפוטנציאל הגלום בכלים אלה
גדול ,שכן התנועה בתוך המטרופולין יכולה להתבצע על כלים אלה – בין כפתרון הק"מ הראשון/האחרון
ובין אם מדובר בנסיעה כולה של תושבי המטרופולין הצריכים להגיע למקום עבודתם .מהלך זה כולל 5
מרכיבים:
א .הכשרה מואצת של נתיבים לאופניים וקורקינטים – הכשרה מואצת של הרשויות המקומיות של
נתיבי אופניים ,לצד התפתחות פרויקטים לאומיים כגון האופנידן.
ב .הגברת האכיפה של חוקי הרכיבה – במטרה ליצור סביבה טובה ובטוחה לרוכבים האחרים ולהולכי
הרגל .הסכמה של פקחי הרשות המקומית לאכיפה של כלל החוקים החלים בנוגע לאופניים
וקורקינטים.
ג .הימנעות מהקמת מערך ביורוקרטי של רישוי וחיוב לוחיות רישוי

-9-

ד .חינוך והסברה – קידום קורסים לרכיבה בטוחה בשיתוף פעולה עם הממשלה ,הרשויות המקומיות
והסקטור הפרטי.
ה .הצבת אופניים וקורקינטים שיתופיים בתחנות הרכבת בערי הלווין  -הצבת כלים שיתופיים לשימוש
הרוכבים בשכונות ובתחנת הרכבת יביא לצמצום הצורך בהגעה ברכב פרטי לתחנות הרכבת ,ובכך
יביא גם לצמצום הביקוש לחניות .כמו כן ,מהלך זה צפוי להפחית את הצורך לשאת את האופניים או
הקורקינטים בבעלות אישית בנסיעה ברכבת ובכך להקל הן על הנוסעים ברכבת והן לחסוך את
המקום שכלים אלה תופסים.
אופנועים וקטנועים:
ו.

עידוד שימוש ברכב תלת גלגלי:
א .אימוץ דרגת רישוי" -תלת גלגלי" הנהוגה בבריטניה -דרגת רישוי הרכב הנקראת tricycle
(תלת -גלגלי) ,הנהוגה בבריטניה ,מאפשרת לבעל רישיון מכונית לנהוג על רכב תלת גלגלי (בעל
הגבלות מסויימות) ,ללא צורך בהנפקת רישיון נוסף.
ב .שימור הטבת מס הרכישה לרכבים התלת גלגליים.
ג .רפורמה בענף הביטוח -קביעת פרמייה על פי הספק המנוע ולא הנפח

 )7קידום תחבורה חשמלית בישראל
תחבורה חשמלית לבדה לא תפתור את הגודש בכבישי ישראל .יחד עם זאת ,תחבורה חשמלית היא בסיס
לתחבורה העתידית – ומדינות שהתחבורה החשמלית תדשדש בהן – צפוי כי גם הרכב האוטונומי
וטכנולוגיות חדשות נוספות יאחרו להגיע אליהן .בנוסף ,לתחבורה החשמלית יתרונות בהיבטים של זיהום
אוויר ועל כן ,מוטב כי התחבורה של היום תהיה תלויה פחות בנפט ויותר בחשמל ,בפרט כשמרבית
החשמל בישראל צפוי להיות ממקורות של גז טבעי או אמצעים אחרים .המהלך כולל  7מהלכים:
א .חשמול צי האוטובוסים :מהלך זה כולל  2צעדים :העלאת תמהיל האוטובוסים במכרזי התחבורה
הציבורית מ 50%-ל 100%-בהדרגה עד שנת  2030ועידוד עירוב שימושים עם מסופי תחבורה ציבורית
– קיום מכרזים להפעלת מסופים לאוטובוסים חשמליים.
ב .קידום חדירה של מוניות ,מוניות שירות ומשאיות חשמליות:
 .1מוניות שירות :הכנסת חובה למכרזים של הפעלת מוניות שירות ייקבע תנאי שלפיו לפחות
 50%מהצי אותו יפעיל הזוכה במכרז יהיה בהנעה חשמלית.
 .2מוניות:
( )1קביעת יעדים לחשמול צי המוניות בישראל.
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( )2קביעת גיל מקסימלי למוניות שעומדות בתיקני  :Euro 3,4,5הצבת חסם עליון לזמן הפעילות
של מוניות שאינן מאופסות פליטות ,כדי לעמוד ביעדי החשמול ושמירה על איכות הסביבה.
( )3סבסוד רכישת מוניות חשמליות :סבסוד לבעלי "מספר ירוק" קיים ,בהיקף דומה לסבסוד
הניתן כיום למוניות היברידיות ( 20,000למונית  ₪לרכב).
( )4התניית רכישת "מספר ירוק" ברכב חשמלי :מתן הנחה של  50%ברכישת הרישיון להפעלת
מונית ("מספר ירוק") ,והחל מ 2025 -מכירת רישיונות למוניות חשמליות בלבד.
 .3משאיות :עידוד פיילוט לייבוא משאיות (לרבות משאיות לפינוי אשפה) חשמליות.
 .4מכוניות חשמליות:
( )1שיפור היעדים שנקבעו לטווח הקצר והבינוני לפריסת מכוניות חשמליות בישראל.
( )2עידוד יבואני הרכב לספק מלאי דגמים :קביעת יעדי פליטות ליבואני הרכב והטלת קנס על
חריגות ,כמקובל באירופה -ממוצע שנתי לפליטת  CO2מרכבים (באירופה 95 ,גרם/ק"מ
החל מ .)1.1.20-מדידתו באופן שיקבע המשרד להגנת הסביבה וקניסת יבואני הרכב על
חריגה ממנו לפי מתווה קנסות מאושר מראש .בתוך  3שנים יעדי הפליטות יהיו זהים ליעדי
הפליטות המקובלים באירופה.
( )3תמריצים לרכישת רכבים חשמליים:
•

הפחתה מדורגת של ההטבה לרכבים היברידיים ,עד למיסוי מלא ב.2024-

•

קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבי פלאג אין והעלאה מדורגת החל משנת .2022

•

קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבים חשמליים והעלאה מדורגת החל משנת .2025

•

העלאת המס על רכבי בנזין ל.85% -

ג .העמקת הדיפרנציאליות בשווי שימוש  -כיום ,הטבת שווי השימוש לרכב חשמלי עומדת על 1,000
 ₪בלבד ,ומבוטאת בשכר לאחר מיסים בכ ₪ 100-150-בלבד ,ולכן לא מהווה תמריץ גדול מספיק
לבחירה ברכב חשמלי .הגדלת ההטבה לכ ₪ 2,000-תגדיל את ההפרש בין שווי השימוש לרכב חשמלי
לשווי השימוש לרכב רגיל ,והפער בשכר יגדל לכ ₪ 500-750-בחודש .פער כזה יכול ליצור שינוי
בעדיפות הרכב החשמלי על העובד.
ד .הממשלה והסקטור הציבורי כמובילי דרך – לאפשר בחירה ברכב חשמלי כרכב צמוד לזכאים בשירות
הציבורי ,להכריז על רכישה של  200מכוניות חשמליות לצי הרכב הממשלתי מידי שנה ,להכריז על
רכישה של  200מכוניות חשמליות לצי הרכב של משרד הביטחון מידי שנה ,מחויבות לכך ששרים
ומנכ"לים ייקחו רכב חשמלי או היברידי פלאג אין ,דרישה מהסקטור הציבורי  -תאגידים סטטוטוריים,
חברות ממשלתיות ושלטון מקומי לפעול במדיניות דומה.
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ה .תשתית הטעינה – תיקון חוק המקרקעין כך שיאפשר שימוש של תשתית החשמל והתחשבנות
עצמית עם הועד של דייר המבקש להקים עמדת טעינה ,גם במקרים של חוסר יכולת לקבל את הסכמת
הנציגות ,וכן לאפשר לנציגות הבית למנות חברה שמספקת שירותי טעינת רכבים חשמליים על מנת
שתנהל את הביקוש לחשמל בצורה יעילה.

 )8קידום תחבורה אוטונומית
על מנת שישראל תהיה מובילה בהטמעת מהפיכת התחבורה החכמה ,על המדינה להוביל ברגולציה
המאפשרת את התחבורה האוטונומית .המהלך כולל:
א .הרחבת חובת הביטוח  -בדומה לחוק הבריטי ,החלת ביטוח חובה על כל רכב ,גם אם אין בו נהג אנושי
אלא מערכת נהיגה אוטונומית .לשם כך ,הגדרת "נהג" צריכה להתחלף בהגדרת "שליטה ברכב",
שיכולה להכיל גם נהג וגם מערכת נהיגה אוטונומית.
ב .יצירת שותפויות עם החברות הבינלאומיות המפתחות רכבים אוטונומיים ותמרוצן לערוך פיילוטים
בישראל ע"י נוהל המקל על חברות שמציגות ניסיון מוכח בניסויים בחו"ל.
ג .הגמשת נוהל הניסוי של משרד התחבורה ופרסום הדרישות הבטיחותיות כסטנדרט ,עליו יכולות
החברות להתחייב בצורה עצמית (.)self-assessment
ד .הרחבת חובת שיתוף המידע מרכבים והנגשתו לציבור.
ה .עידוד מפעילות התחבורה הציבורית להטמיע שירותים אוטונומיים :שיתוף פעולה של הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית ומפעילות התחבורה הציבורית להטמעת שירות אוטונומי כחלק משירות
האוטובוסים הקיימים.

 )9גמישות בשעות עבודה
גמישות בשעות העבודה מאפשרת פיזור בשעות ההגעה של עובדים למקום עבודתם ,תוך גם אפשרויות
של עבודה מהבית ומודלים נוספים של גמישות בשוק העבודה .הרחבת האפשרויות תוך מתן גמישות
לעובד יכולה להשפיע על הגודש ואף לשפר את התפוקה בארגון .אנו מציעים  3מהלכים:
א .יצירת מנגנון להסדרי עבודה גמישה באמצעות שינוי חקיקתי.
ב .הארכת פרק הזמן על פיו נעשה סיכום שעות העבודה בין העובד למעסיק לצורך תשלום שעות נוספות
לתקופה של כחודש ימים ,בסקטורים שייקבעו על ידי שר העבודה והרווחה.
ג .פיילוט אזורי ממוקד ומתן תמריצים למעסיקים עבור אימוץ מודל של העסקה גמישה.
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 )10הפחתת היוממות ברכב פרטי במגזר הציבורי
מדינת ישראל היא למעשה המעסיק הגדול ביותר במדינה .כיום ,כ 33 -אלף (כמחצית) מעובדי המדינה
מקבלים החזר הוצאות רכב .כך ,מצד אחד המדינה מכירה בבעיית הגודש ומנסה לפתור אותה בדרכים
שונות ,ומצד שני תורמת רבות לגודש בכך שמתמרצת את עובדיה להחזיק ברכב פרטי ולהמשיך ולהגיע
לעבודה באמצעותו.

המהלך להפחתת היוממות ברכב פרטי במגזר הציבורי כולל  3מהלכים מרכזיים:
א .אפשרות נוספת לקבלת הוצאות ניידות ,מבלי הצורך להיות בעל רכב פרטי  -הצהרת עובד על הוצאות
ניידות – מי שזכאי להוצאות ניידות יוכל להמשיך במסלול הקיים של אחזקת רכב פרטי ,או להצהיר את
הוצאות ניידות בגובה השווה או גדול מגובה ההחזר .הוצאות אלה לא יוכרו כרכיב פנסיוני או לפיטורים,
היות והן תלויות שימוש ולא תוספת אוטומטית לשכר .באמצעות מהלך זה ,עובדים אשר מגיעים
באמצעים חלופיים כגון נסיעה בקארפול ,בתחבורה ציבורית ,בקורקינטים ובאופניים יוכלו לקבל החזר
הוצאות במידה ומדובר בהוצאות העולות על גובה הגמלה.
ב .עבודה מרחוק –אפשרות של עבודה בסך  15%מזמן התקן של עבודה מהבית (כ 30 -ימי עבודה
בשנה) .אפשרות זו תינתן לכלל יחידות הממשלה השונות .על נציבות שירות המדינה יהיה לעמוד
בתוכנית חמש שנתית עד למימוש מלא בכל יחידות עובדי המדינה .כמו כן ,יהיה על הנציבות לפרסם
ברמה שנתית נתוני מימוש עבודה מרחוק לכל יחידה ממשלתית.
ג .עידוד השימוש באופניים – באמצעות הקצאת מקומות ייעודיים לקשירת אופנים במשרדי הממשלה
והקמת מקלחות לטובת הרוכבים .מדובר בצעדים פשוטים ליישום ,בעלי עלות נמוכה וישימים בטווח
קצר.
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החלטות שיש לקבל לשם יישום התוכנית
 )1קביעת יעדים להפחתת השימוש ברכב פרטי ושיפור האלטרנטיבות:
א .פיצול נסיעות :הפחתת היוממות ברכב פרטי מ 62% -ל 59% -בשנת  56% ,2022בשנת  2024ו-
 51%בשנת .2026
ב .שיפור במד הפקק – הפער בזמני הנסיעה של התחבורה הציבורית לעומת התחבורה הפרטית:
הפחתת הפער מ 25 -דקות ב 20 -המסלולים הנבחרים ל 15 -דקות בשנת  5 ,2022דקות בשנת
 ,2024ופער חיובי לטובת התחבורה הציבורית ב 5 -דקות ב.2026 -

 )2ניהול תנועה מטרופוליני
א .תקצוב חל"צ אשר יאגד לפחות  8רשויות מקומיות לטובת ניהול תנועה מטרופוליני.
ב .מתן סמכות לחל"צ :לקביעת שינוים במסלולי התחבורה הציבורית ,לרבות שינוי מסלולים והעתקת
מיקום תחנות ,הקצאת נתיבי תחבורה ציבורית משותפים ,סגירת נתיבים לתנועת כלי רכב ,הקמה
ותפעול ל מרכז תנועה מטרופוליני ,ותיחום אזורים מופחת פליטות.
ג .כעבור שנתיים מיום הקמת החל"צ ,מתן סמכות של תכנון מערך התחבורה הציבורית והכנת
תוכנית אב לתחבורה מטרופולינית .תוכנית אב זו תצריך אישור ותקצוב על ידי משרד התחבורה.

 )3מחיר הדרך ומחיר החנייה
א .הפעלת מחיר דרך בישראל .בשלב הראשון – רק במטרופולין תל אביב ובשיטת  3טבעות.
ב .הפחתת אגרת הרישוי השנתית למעט רכבי יוקרה.
ג .תוספת של  1מיליארד  ₪לתגבור התחבורה הציבורית הקיימת.
ד .בשלב השני – הפעלת מחיר דרך בכל רחבי ישראל על פי תוכנית לרישוי אזורי.
ה .ביטול מלא של אגרת הרישוי השנתית ,למעט רכבי יוקרה.
ו .הכפלת מחירי החנייה בכחול לבן והפיכתם למחיר מינימום.
ז .פטור ממס הכנסה עבור הוצאות עבור תחבורה ציבורית של עובדים( .תחבורה ציבורית במובן
הרחב לרבות אופניים שיתופיים ,מוניות וכדומה).
ח .הטלת מס הכנסה על הטבת חנייה.
ט .חיוב באכיפה עירונית של האיסור על חנייה על המדרכה .ביטול הסדרים עירוניים המאפשרים
חנייה שכזו.
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 )4המרחב העירוני
א.

העמדת תקציב ייעודי להכנת תוכניות עירוניות למיתון תנועה ברשויות המקומיות וביצוען.

ב.

תקצוב  10תוכניות לביצוע תוכניות שזכו במסגרת "זכות הדרך" לעידוד ההליכתיות בערים.

ג.

קידום תוכנית של המשרד להגנת הסביבה לקידום אזורים מופחתי פליטות בעשר רשויות
מקומיות גדולות – התוכנית תהיה הן לתכנון והן לביצוע של אזורים אלה.

ד.

פרסום קול קורא על ידי משרד התחבורה לתכנון תוכנית פריקה וטעינה של סחורות בערים ב-
 5רשויות גדולות.

 )5תחבורה שיתופית
א .אפשרות להסעת נוסעים בשכר.
ב .פיצוי בעלי המספר הירוק בסכום חד פעמי של .₪ 20,000
ג .מיסוי נסיעות ברכבים בעלי קיבולת של  5מושבים ומטה בסך של  ₪ 3לנסיעה ,אשר יפחת ככל
שמקדם המילוי ברכב יגדל.
ד .הפיכת כל נתיב תחבורה ציבורית לנתיב רכב רב תפוסה של  3נוסעים ומעלה.
ה .הפעלת שירות הסעות שיתופיות לתחנות הרכבת ומהן.
ו .הרחבת שירותי המיקרו-טרנזיט במודלים שונים לערים נוספות ,עם התמקדות על פריפריה בה קווי
אוטובוסים קשיחים ,אינם נותנים מענה ,ומספר הנוסעים בהם מועט.
ז .שינוי מכרזי התחבורה הציבורית כך שיאפשרו למפעילות האוטובוסים לבחור בשירותי מיקרו-
טרנזיט כתחליף לקוי אוטובוס באזורים מסוימים.
ח .שירות הסעות לפי דרישה ל 15 -תחנות רכבת (לא בת"א).

 )6קידום התחבורה הציבורית
א .קידום החלטת ממשלה כך שבכל כביש עמוס ,עירוני ובינעירוני ,המונה  3מסלולים או יותר ,יוקצה
לפחות נתיב אחד לנתיב תחבורה ציבורית.
ב .סבסוד המפעילות ב ₪ 2 -לנוסע החל מ 95% -מסך הנסיעות שנעשו בשנה הקודמת .במכרזים
החדשים סבסוד בגובה  ₪ 2-10לנוסע ,על פי מדרגות.
ג .מתן אפשרות למפעילות התחבורה הציבורית לתכנן  25%מהשירות בכל אשכול.
ד .הטעמת טכנולוגיות למתן העדפה להולכי רגל ותחבורה ציבורית – כגון רמזורים חכמים.
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 )7עידוד השימוש בדו  -גלגלי
א .הכשרה מואצת של נתיבים לאופניים וקורקינטים.
ב .הגברת האכיפה של חוקי הרכיבה.
ג.

קידום קורסים לרכיבה בטוחה בשיתוף פעולה עם הממשלה ,הרשויות המקומיות
והסקטור הפרטי.

ד .סבסוד שירותים השיתופיים לאופניים וקורקינטים בתחנות הרכבת בערי הלוויין.
ה .אופנועים וקטנועים  -אימוץ דרגת רישוי" -תלת גלגלי" הנהוגה באירופה( .רישיון רכב מקנה גם
רישיון לרכב תלת גלגלי).
ו .שימור הטבת המס לרכבים התלת גלגליים.
ז .באופנועים וקטנועים ,קביעת פרמיית ביטוח החובה על פי הספק המנוע ולא הנפח.

 )8קידום תחבורה חשמלית
א .העלאת תמהיל האוטובוסים החשמליים במכרזי התחבורה הציבורית מ 50%-ל 100%-בהדרגה עד
שנת .2030
ב .כל אוטובוס עירוני שיורד מהמצבה עקב תאונה או התיישנות יוחלף באוטובוס חשמלי.
ג .גידול באשכולות כתוצאה מ"תוספות שירות" תהיה גם היא באוטובוסים חשמליים.
ד .עידוד עירוב שימושים עם מסופי תחבורה ציבורית – קיום מכרזים להפעלת מסופים לאוטובוסים
חשמליים תמרוץ יזמים להקמת חניונים לאוטובוסים חשמליים ,הכוללים עמדות טעינה ,ע"י מתן
אישורי בניה הכוללים קומות מסחר וקומות לחניונים.
ה .הכנסת חובה למכרזים של הפעלת מוניות שירות ייקבע תנאי שלפיו לפחות  50%מהצי אותו יפעיל
הזוכה במכרז יהיה בהנעה חשמלית.
ו.

קביעת יעדים לחשמול צי המוניות בישראל:
( )1עד שנת  15% – 2023מהמוניות הפעילות חשמליות.
( )2עד שנת  30% – 2025מהמוניות הפעילות חשמליות.
( )3עד שנת  70% – 2030מהמוניות הפעילות חשמליות.

ז .קביעת גיל מקסימלי למוניות שעומדות בתיקני  :Euro 3,4,5הצבת חסם עליון לזמן הפעילות של
מוניות שאינן מאופסות פליטות ,כדי לעמוד ביעדי החשמול ושמירה על איכות הסביבה.
ח .סבסוד רכישת מוניות חשמליות :סבסוד לבעלי "מספר ירוק" קיים ,בהיקף דומה לסבסוד הניתן כיום
למוניות היברידיות ( 20,000למונית  ₪לרכב).
ט .הנחה של  50%ברכישת "מספר ירוק" לטובת פעילות מונית חשמלית.
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י .החל מ ,2025-מכירת "מספר ירוק" לטובת מונית חשמלית בלבד.
יא .עידוד פיילוט לייבוא משאיות (לרבות משאיות לפינוי אשפה) חשמליים.
יב .שינוי היעדים להטמעת מכוניות חשמליות באופן הבא 25% :מכירות של רכבים חשמליים בשנת
 50%, 2022בשנת  ,2025וזאת לצד היעד שנקבע לשנת  2030של .100%
יג .קביעת יעדי פליטות ליבואני הרכב והטלת קנס על חריגות ,כמקובל באירופה .בתוך  3שנים יעדי
הפליטות יהיו זהים ליעדי הפליטות המקובלים באירופה.
יד .תמריצים לרכישת רכבים חשמליים:
 .1הפחתה מדורגת של ההטבה לרכבים היברידיים ,עד למיסוי מלא ב.2024-
 .2קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבי פלאג אין והעלאה מדורגת החל משנת .2022
 .3קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבים חשמליים והעלאה מדורגת החל משנת .2025
 .4העלאת המס על רכבי בנזין ל.85% -
טו .העמקת הדיפרנציאליות בהטבת שווי שימוש (גידול בהטבה ב.)₪ 1,000 -
טז .תיקון חוק המקרקעין כך שיאפשר שימוש של תשתית החשמל והתחשבנות עצמית עם הועד של דייר
המבקש להקים עמדת טעינה ,גם במקרים של חוסר יכולת לקבל את הסכמת הנציגות ,וכן לאפשר
לנציגות הבית למנות חברה שמספקת שירותי טעינת רכבים חשמליים על מנת שתנהל את הביקוש
לחשמל בצורה יעילה.
יז .הממשלה והסקטור הציבורי כמובילי דרך.

 )9קידום תחבורה אוטונומית
א .הרחבת חובת ביטוח החובה כך שתחול גם על רכבים אוטונומיים  -לשם כך ,הגדרת "נהג" צריכה
להתחלף בהגדרת "שליטה ברכב" ,שיכולה להכיל גם נהג וגם מערכת נהיגה אוטונומית.
ב .יצירת שותפויות עם החברות הבינלאומיות המפתחות רכבים אוטונומיים ותמרוצן לערוך פיילוטים
בישראל ע"י נוהל המקל על חברות שמציגות ניסיון מוכח בניסויים בחו"ל.
ג .הגמשת נוהל הניסוי של משרד התחבורה ופרסום הדרישות הבטיחותיות כסטנדרט ,עליו יכולות
החברות להתחייב בצורה עצמית (.)self-assessment
ד .הרחבת חובת שיתוף המידע מרכבים והנגשתו לציבור :דיווח ופרסום של קילומטראז' הנסועה ,מספר
פעמים שנהג הבטיחות נגע בהגה ,מהירויות אליהן הגיע הרכב ומסלולים בהם נסע.
ה .עידוד מפעילות התחבורה הציבורית להטמיע שירותים אוטונומיים.
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 )10גמישות בשעות עבודה
א.

שינוי חקיקה שיאפשר הסדרי עבודה גמישים :כל עובד שחלפו  26שבועות מאז החל לעבוד במקום
עבודתו יוכל לדרוש "הסדר עבודה גמיש" ,לרבות גמישות לעניין שעות התחלת העבודה וסיומה ,אופן
חלוקת שעות העבודה במסגרת יומית ,שבועית ,חודשית או שנתית ,ביצוע העבודה בהיקף מסוים
בבית העובד ,בשלוחה של מקום העבודה או במקום אחר שאינו במקום העבודה הרגיל.

ב .הארכת תקופת ההתייחסות בשעות העבודה והמנוחה לתקופה של כחודש ימים ,בסקטורים שייקבעו
על ידי שר העבודה והרווחה.
ג .עריכת פיילוט אזורי ממוקד ומתן תמריצים למעסיקים עבור אימוץ מודל של העסקה גמישה.

 )11הפחתת היוממות ברכב במגזר הציבורי
א .מתן אפשרות לעובדי המדינה להחליף את החזר הוצאות הנסיעה ברכב בהחזר הוצאות ניידות –
מותנה בהצהרה של העובד הזכאי להחזר הוצאות רכב על הוצאות ניידות בגובה החזר הוצאות הרכב
לפחות.
ב .אפשרות לכלל היחידות הממשלתיות לאפשר עד  15%מהיקף העבודה ב"עבודה מרחוק" (עד  30יום
בשנה).
ג .נציבות שירות המדינה תכין תוכנית חמש שנתית לעידוד העבודה מרחוק וכן תפרסם מדי שנה את
היקף העבודה מרחוק של כלל היחידות הממשלתיות.
ד .הקצאת מקומות ייעודיים לקשירת אופנים במשרדי הממשלה והקמת מקלחות לטובת הרוכבים.
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רקע
שוק התחבורה הגלובלי עובר שינויים של ממש בשנים האחרונות ,עשורים רבים לאחר מהפכת הרכב
הפרטי שליוותה אותנו לאורך המאה ה ,20-דפוסי ההתנהגות ,השירותים ופלטפורמות הנסיעה המוכרים
לנו החלו משתנים ללא היכר .שינויים אלה התאפשרו בעיקרם בזכות הקדמה הטכנולוגית ,שינויים בדפוסי
התנהגות הצרכנים והעלייה ברמת

החיים1.

במהלך העשורים האחרונים ,על אף האמור מעלה ,הבסיס האיתן של עולם התחבורה נותר על כנו – רכב
לשימוש פרטי באחזקה פרטית .אולם ,השינוי העומד לפתחנו המכונה גם בשם "מהפכת התחבורה
החכמה" ,יוביל לטלטלה של ממש בשוק הרכב בפרט והתחבורה בכלל .בסופו של התהליך ,מודל האחזקה
ברכב פרטי יאבד מקרנו ותנועה תחבורתית במרחב תהפוך מגוונת ויעילה הרבה יותר ותינתן כשירות
במודל של  .Mobility as a Serviceמודל זה מקנה לנוסע את היכולת לרכוש זכויות שימוש לחבילה מגוונת
של אופני תנועה במרחב ,בין היתר ,רכבות תחתיות ועיליות ,רכבות קלות ,אוטובוסים ,מיניבוסים ,מוניות,
מכוניות ,אופניים קורקינטים וכלים נוספים הנמצאים בבעלותן של חברות שונות .הוא מתאפשר באמצעות
עיבוד נתונים נרחב בזמן אמת ומציע לנוסע מגוון של פתרונות תנועה יעילים בהתאם למקום ,זמן,
העדפות ,צורך ועלות .עלייתו של מודל זה התאפשרה כאמור בעיקר בזכות הקדמה הטכנולוגית
המאפשרת תשלום מרוכז ומהיר ,עיבוד מידע וריכוז פתרונות תעבורתיים בפלטפורמה

אחת2.

לצד הקדמה הטכנולוגית ,מהפכה זו נובעת גם מצורך אמיתי .ריבוי הרכבים הפרטיים על הכביש תוך
ביקוש הולך וגובר לנגישות ,הביאו למצב של עומסי תנועה קיצוניים בכניסה למרכזי תעסוקה וערים גדולות
ברחבי העולם.
נכון לשנת  2017עלות הפקקים המוערכת במשק עמדה על כ 50-מיליארד שקלים וצפויה לעלות בהיעדר
פעולה שתצמצם את הגודש בכבישים 3.בסוף שנת  2018אוכלוסיית ישראל מנתה כ 8.9-מיליון תושבים
שהחזיקו בכ 3.5-מיליון רכבים 4.רמת המינוע בישראל עמדה בשנה זו על  390כלי רכב לכל  1000איש,

 ,Bernhart, Wolfgang. Ernst, Christian-Simon. Leutiger, Phillipp1תעשיית הרכב האטונומי והחכם הישראלית – חשמלי ,אוטונומי וחכם ,2016 ,עמ' ,5
. 6.8-9
 ,Anable, Jillian. Docherty, Iain. Marsden, Greg2ממשל של תחבורה חכמה ,מחקר תחבורה חלק א' ,2018 ,בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת
גלזגו והמכון ללימודי תחבורה אוניברסיטת לידס .עמודים .4-5
 ,OECDמועצת השותפות התאגידית .עיצוב הקשר בין הובלה ציבורית ותנועה לא חדשנית .פרק  :2השגת עיריות סביב :אז ,עכשיו ובבוא העתיד ,2017 ,עמ'
.22-23
 3מואב עומר ,שרייבר שני ,כיצד ניתן לצמצם את הגודש בכבישים באמצעות שימוש באגרות גודש" ,נייר מדיניות ,2017 ,מכון אהרון למדיניות כלכלית ,המרכז
הבינתחומי הרצליה .עמ' .46
 4לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ,אוכלוסיית ישראל/כלי רכב מונעים בישראל לשנת .2019 ,2018
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נתון נמוך ביחס לממוצע בעולם המערבי אך כזה שמייצג עלייה של  1.4%ביחס לשנה הקודמת .העלייה
המתמדת ברמת המינוע ,בשילוב מקדם המילוי הנמוך ברכבים הפרטיים הנעים בכבישי ישראל ,שעומד
על  1.2נוסעים בממוצע לרכב 5,מהווים גורם תורם נוסף לגודש בכבישים .אם מקדם זה לא יגדל בהדרגה
ובהתייחס לשיעור הילודה בישראל שהינו הגבוה ביותר במדינות ה ,OECD -הצפיפות הקיימת בכבישים
כיום ,שהינה פי  3.5מהממוצע ב ,OECD-צפויה להחמיר עוד יותר 6.התחזיות לא מבשרות טובות ,אם
המצב הקיים ימשך ללא התערבות מאסיבית ,בגין העלייה המתמדת ברמת המינוע והגידול באוכלוסייה,
בתוך שני עשורים אורך הגודש בדרכים הראשיות ועלותו למשק צפויים להכפיל עצמם ובעוד שלושה
עשורים מספר כלי הרכב על הכביש צפוי להכפיל עצמו

7.

היוממות בישראל (הגעה למקום העבודה וחזרה ממנו מדי יום) ברכב הפרטי נמצאת אף היא במגמת
עלייה .כ 61% -מהמועסקים מגיעים לעבודה ברכב פרטי או מסחרי .רק  17.8%מגיעים באוטובוס או
ברכבת 8.נמצא כי ככל שהשכר עולה ,פוחתת הסבירות שהעובד ישתמש בתחבורה ציבורית .משתמע
מכך שהעובדים המגיעים למקום עבודתם בתחבורה ציבורית עושים זאת בלית-ברירה ,ואילו היה ברשותם
רכב פרטי היו משתמשים

בו9.

ישראל נמצאת בפיגור משמעותי ביחס למדינות רבות בעולם המערבי בנוגע למצב התחבורה בה .פיתוח
תשתיות ,תכנון מתקדם ,תחבורה ציבורית יעילה ונגישה ,רגולציה מכילה וגמישה לשינויים ,כל אלה אינם
מנת חלקנו .במקומם אנו עדים לגודש הולך וגובר בכבישים ,תחבורה ציבורית הלוקה בבעיות רבות ,פיתוח
תש תיות להסעת המונים שיארך עוד שנים רבות עד שידביק את הפערים וכרוך בתקציבי עתק ופתיחות
חלקית ליישום טכנולוגיות

מתקדמות10.

חוסר שביעות הרצון מהמצב התחבורתי הקיים הוביל שחקנים רבים ומגוונים בארץ ובעולם לפעול ליצירת
פתרונות לשינוי המצב ,חלקם כבר הפכו לעובדה מוגמרת בשטח .בין אותם הפתרונות אנו עדים
להתפתחויות דרמטיות בעולם הרכב הפרטי בתחומים של הנעה חשמלית לרכב על בסיס סוללה וללא
שימוש בבנזין ,רכבים אוטונומיים ,פלטפורמות תחבורה ציבורית ושיתופית חכמות שנועדו להפחית את

 5ממוצע לימים א'-ה'
 6טרכטנברג ,מנואל .כהן ,שוקי .פרדו ,אלון .שרב ,ניר ,להתיר את ה"פקק הגורדי" מתווה תחבורתי לטווח הקצר 2018 ,מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות
לאומית ,הטכניון .אוניברסיטת תל אביב .עמ' 9 ,5-6
 7מואב עומר ,שרייבר שני" ,כיצד ניתן לצמצם את הגודש בכבישים באמצעות שימוש באגרות גודש" ,נייר מדיניות ,2017 ,מכון אהרון למדיניות כלכלית,
המרכז הבינתחומי הרצליה .עמ' 46
 8על פי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת .2018
 9מבקר המדינה ,2019 ,דוח ביקורת מיוחד ,משבר התחבורה הציבורית.
 10טרכטנברג ,מנואל .כהן ,שוקי .פרדו ,אלון .שרב ,ניר ,להתיר את ה"פקק הגורדי" מתווה תחבורתי לטווח הקצר ,2018 ,מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות
לאומית ,הטכניון .אוניברסיטת תל אביב .עמ' 3-4
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הגודש בכבישים ולייעל את השירות הניתן לנוסעים ,כלים דו גלגליים חשמליים שמאפשרים תנועה זריזה
ומדויקת במרחב ,רכב מתוקשר ומערכות מידע חכמות ברכבים שמאפשרות ניתוח נתונים מתקדם
ועשויות לסייע בתכנון תחבורתי נבון יותר והיד עוד

נטויה11.

כל הכלים הללו הינם רכיבים הכרחיים במהפכת התחבורה החכמה ,לחלקם ישנה עוד כברת דרך לעבור
לפני שיהפכו לעובדה מוגמרת אך חלקם ,דוגמת רכבים חשמליים ,נסיעות שיתופיות ותחבורה ציבורית
מתקדמת ,כבר בעלי דריסת רגל ממשית במדינות מערביות רבות

בעולם12.

בישראל ,מדינה מערבית

הנמצאת במקום הראשון בעולם בהוצאה לאומית למחקר ופיתוח ביחס לתמ"ג ,אשר פועלות בה מעל ל-
 600חברות בתחום התחבורה לרבות סטרטאפים רבים ומצליחים ,יישום והטמעת מהפיכת התחבורה
החכמה עדיין רחוקים .על אף פעילותן של חברות בינלאומיות בישראל המפעילות מעל  250מרכזי מחקר
ופיתוח ומעל  100מעבדות חדשנות ,שאחוז נכבד מהן עוסק במישרין או בעקיפין בתחום התחבורה ,חלק
נכבד מהטכנולוגיות הללו מוטמעות בשוק הבינלאומי

בלבד13.

דוגמאות למצב הקיים בישראל מובאות בנתונים רבים המצביעים בבירור על המשך צמיחה בעולם הרכב
הפרטי לצד קיפאון בקידום אלטרנטיבות לרכב פרטי ,תחבורה ציבורית והחדרת תחבורה חכמה על רבדיה
השונים .בי ן היתר אנו עדים לצמיחה מהותית בתחום הרכב הפרטי כאשר בין השנים  2015-2018חלה
עלייה של כ 15.3%-בכלי הרכב הפרטיים על

הכביש14,

אשר לצד צמיחה של כ 3.2%-בלבד בסלילת

הכבישים 15,הביאה להגברת הצפיפות בכבישים עד כדי שישראל במקום האחרון במדדי צפיפות בכבישים
ביחס למספר כלי רכב

ב16.OECD-

במחקרים שונים אודות הגודש המאמיר בכבישי ישראל מתומחר מצב התחבורה ככזה המהווה אובדן
כלכלי בסך של כ 50-מיליארד שקלים בשנה בגין אובדן שעות עבודה ופנאי ,גידול בתאונות הדרכים וזיהום
אוויר 17.ברמת הפרט ,כיום נהג שנכנס למטרופולין תל אביב בשעות השיא מבזבז על הכביש בין  200ל-

 ,Anable, Jillian. Docherty, Iain. Marsden, Greg 11ממשל של תחבורה חכמה ,מחקר תחבורה חלק א' ,2018 ,בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת
גלזגו והמכון ללימודי תחבורה אוניברסיטת לידס .עמודים 4-5
 ,OECD 12מועצת השותפות התאגידית ,עיצוב הקשר בין הובלה ציבורית ותנועה לא חדשנית .פרק  :2השגת עיריות סביב :אז ,עכשיו ובבוא העתיד ,2017 ,עמ'
22-23
 , Bernhart, Wolfgang. Ernst, Christian-Simon. Leutiger, Phillipp 13תעשיית הרכב האטונומי והחכם הישראלית – חשמלי ,אוטונומי וחכם ,2016 ,עמ'
6.8-9 ,5
 14הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כלי רכב מנועיים2018 ,
 15הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,דרכים סלולות ,לפי אורך ושטח2019 ,
 – OECD 16מחקר כלכלי על ישראל ,ירושלים2018 ,
 17מואב עומר ,שרייבר שני ,כיצד ניתן לצמצם את הגודש בכבישים באמצעות שימוש באגרות גודש ,נייר מדיניות ,2017 ,מכון אהרון למדיניות כלכלית ,המרכז
הבינתחומי הרצליה .עמ' 46
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 250שעות בשנה בממוצע ,השקולות לחמישה שבועות עבודה 18.אם ימשך הגידול בשימוש ברכב פרטי
ללא השקעה רבה בהגדלת היקף התחבורה הציבורית ואלטרנטיבות לשימוש ברכבים הפרטיים ,חוזים כי
בשנת  2030אנשים ישהו בכבישים  60דקות יותר מאשר היום .הנזק הכלכלי המוערך במצב זה יעמוד על
כ 70-מיליארד שקלים בשנה וב 2040-יעמוד על כ 100-מיליארד שקלים

בשנה19.

במרוצת השנים בניסיון לפתור את מצוקת התחבורה בישראל הושקו מספר תכניות לשיפור תשתיות
הסעת ההמונים ,אולם הללו מהוות תכניות מקיפות ,בעלויות גבוהות מאוד שיחלפו שנים רבות עד
שהשפעתן החיובית על התנועה תורגש והן אינן מספקות מענה לשנים

הקרובות20.

בין הפרויקטים:

הקמת מסילת הרכבת הרביעית באיילון שתאפשר העלאת תדירות הרכבות בזמני שיא מ 28-כיום ל40-
במצב אופטימלי .עלות פרויקט זה מוערכת בחמישה וחצי מיליארד שקלים והוא צפוי להסתיים בשנת
 2024כך שהוא אינו מספק מענה זמין לבעיה .פרויקט נתיבים מהירים במטרופולין תל אביב שמטרתו
לספק חלופה לנסיעה בכבישים המובילים למטרופולין באמצעות תשתיות להסעת המונים ,ביניהן
שאטלים מחניונים ציבוריים ,נסיעות חינם לתחבורה ציבורית ונסיעות משותפות לצד נסיעה מהירה
בתשלום לרכבים פרטיים  -נועד לספק מענה לגודש בכניסה למטרופולין תל

אביב21.

פרויקט זה עתיד

להסתיים בשנת ( 2024נכון ל )2018 -ומספק מענה חלקי בטווח הבינוני למצב הקיים ,אולם בטווח המיידי
יתרום לגודש המאמיר מלכתחילה בכבישים עד להשלמתו .הקמת הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב,
על קוויה השונים צפויה גם היא לארוך שנים רבות בעלות עשרות מיליארדי שקלים כאשר הקו הראשון
עתיד להיפתח לציבור בשנת  2022והקווים שלאחריו יושלמו במחציתו של העשור הבא 22.פרויקט מטרו
תל אביב הושק גם הוא בשנת  2018במטרה לחבר את תל אביב ליישובים שונים ,מרוחקים יותר מיישובי
הרכבת הקלה באמצעות שלושה קווי מטרו מהירים .הפרויקט יחל לאחר השלמת עבודות הרכבת הקלה
והשערות לגבי זמן השלמתו נעות בין  10-15שנים ויותר לאחר תחילתו .ראוי לציין שבישראל משך הזמן
לביצוע הפרויקטים השונים ארוך משמעותית מהמתוכנן ,ויש מקום רב לערוך שינויים מבניים במטרה
לצמצם זמני הוצאה לפועל של התכניות השונות.
לצד פרויקטי ענק אלה ,שכאמור עלותם מיליארדים רבים ומקנים מענה בטווח הארוך אך תורמים להגברת
הגודש בטווח המי די ,בזמן האחרון ,אנו עדים לניצנים של שינוי מגמה בישראל כאשר ישנו שיח ממשי
 18יוצר ,ניצן .תוצאות ניסוי "נעים לירוק".2017 ,
 19מואב עומר ,שרייבר שני ,כיצד ניתן לצמצם את הגודש בכבישים באמצעות שימוש באגרות גודש ,נייר מדיניות 2017 ,מכון אהרון למדיניות כלכלית ,המרכז
הבינתחומי הרצליה .עמ' 46
 20טרכטנברג ,מנואל .כהן ,שוקי .פרדו ,אלון .שרב ,ניר ,להתיר את ה"פקק הגורדי" מתווה תחבורתי לטווח הקצר ,2018 ,מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות
לאומית ,הטכניון .אוניברסיטת תל אביב.עמ' .4
 21פרויקט נתיבים מהירים – נתיבי איילון
 22נת"ע – פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב
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אודות פתרונות מידיים יותר למצב בכבישים .אמצעים שונים כגון תחבורה ציבורית חכמה ,אופניים
וקורקינטים ממונעים ,רכבים חשמליים ,חודרים אט אט לסביבת חיינו ומהווים אותות ראשונים להבנת
השינוי הנרחב המונח לפתחנו.
המהפכה הצפויה תשפיע באופן רב ממדי – נגישות למקומות תעסוקה ,יוקר המחייה ,בחירת מקום
מגורים ,בריאות הציבור ,השתלבות אוכלוסיות בשוק העבודה ,השלכות על מערכת החינוך ,תרבות פנאי
ועוד .לפיכך ,יש לנקוט פעולות אקטיביות והוליסטיות להקלת העומס בכבישים תוך יצירת אלטרנטיבות
לשימוש ברכב הפרטי ולאמץ תפיסה חדשנית המתאימה לאתגרים החדשים בעולם התחבורה .מדינות
שישכילו ליישם את מרכיבי מהפכת התחבורה יהיו המדינות המובילות בשיעורי הצמיחה בעשורים
הקרובים ורמת החיים בהן תעלה באופן יחסי.
אנו מצויים בפתחה של מה פכה ,מי שיתאים עצמו לשינויים העתידים לבוא ויוביל ביוזמה ,פתיחות
וחדשנות – יקטוף את הפירות .הצלחה בהטמעת מהפכת התחבורה משמעה הקלה משמעותית של
הגודש הקיים בכבישי ישראל ,העלאת שיעור הצמיחה והפריון ,רווחה כלכלית וכללית לפרט ולחברה.
יש לקדם סביבה רגולטורית גמישה ויעילה שתדע לקרוא את מפת המהפכה ולהיערך אליה באופן הולם,
לתמרץ ולקדם החדרת פיתוחים טכנולוגיים שונים וייעול שירות תחבורתי מכל סוג שהוא ,לצד השקעה
מושכלת ומגוונת יותר בפיתוח תשתיות המתייחסת גם לתוצריה של מהפכת התחבורה החכמה .ישנם
מהלכים רבים להפיכתה של ישראל למובילה ביישום מהפכת התחבורה החכמה ופתרון בעיות התחבורה
הקיימות כיום .ז Future Mobility ILמציעה תוכנית מקיפה והוליסטית הכוללת  10מהלכי מדיניות
שצפויים להפוך את החזון למציאות .התוכנית מורכבת ממהלכים בעלי התכנות גבוהה ,שהינם אפשריים
תקציבית וניתנים למי מוש בטווח קצר עד בינוני של מספר שנים בודדות .מהלכים רבים נוספים נדרשים
במקביל ובראשם השקעה בתשתיות להסעת המונים בטווח הארוך .אנו קוראים לקברניטי המדינה לאמץ
תוכנית זו וליישמה במהירות האפשרית.
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 – Mobility-as-a-Serviceניידות כשירות
ה ,MaaS-ניידות כשירות ,היא תפיסה ההולכת ותופסת תאוצה ברחבי העולם בתכנון והפעלת תחבורה
לאזרחים .בהתנהלות על פי תפיסה זו ישנה אינטגרציה בין אמצעי התחבורה השונים  -ציבוריים,
שיתופיים וכדומה -במידע אליהם ,בהזמנה שלהם ובאפשרויות התשלום עבורם .שירות במדינה
המתנהלת על פי תפיסה זו יאפשר לכל אדם לגשת לכל המידע הרלוונטי אליו לטובת תכנון נסיעותיו
ולשלם עבורו במקום אחד ,באופן פשוט .לרוב השירות יונגש דרך אפליקציה אחת מרכזית .תפיסה זו
מציגה שינוי פרדיגמה מזו שהייתה נפוצה  -במקום שהנוסעים יהיו תלויים ברכב הפרטי שלהם ,ויאלצו
להתאמץ ולנס ות לאסוף בעצמם מידע על אמצעי התחבורה הציבורית השונים כלל המידע מונגש להם
במקום מרוכז אחד.
ככלל ,כלל המהלכים המוצעים בתוכנית זו הינם חלק מקידום ניידות כשירות בישראל .בפרק זה
מופיעים מספר נושאים רוחביים שמימושם הכרחי וישפיע באופן ישיר על ביסוס התפיסה בישראל:
אינטגרציה ותשלום דיגיטלי ,מהפיכת המידע ותשתית .5G

 )1אינטגרציה ותשלום דיגיטלי בMaaS-
רקע
במקרים רבים היום דרך נסיעה אחת כוללת שימוש במספר אמצעי תחבורה ,הדורשים שימוש
באפליקציות שונות לאיתורם ולתשלום עבורם (לדוגמה כדי להשתמש ב ב Uber-ו Lyft-נדרש
להשתמש באפליקציות הייעודיות שלהן ,וברכבת ובאוטובוס באמצעי תשלום שונים) .לצד זאת לפי
גישת התחבורה כשירות ( )MaaS: Mobility-as-a-Serviceההופכת רווחת יותר ויותר אמצעי
התחבורה השונים הם שירות אחד הנדרש להיות מותאם לביקוש ולציבור למשתמשים .בהתאם
לכך תפיסת ה MaaSמשתמשת ברשת התחבורה הציבורית כחלק משלם שמטרתו ניידות ונגישות
יעילות לכלל משתמשי הדרך .מימוש  MaaSבא לידי ביטוי לרוב דרך אפליקציה ,שתציע שירות עבור
כל שלבי הנסיעה ("מדלת לדלת") .ערים רבות מפתחות אפליקציית  MaaSייעודית משלהן ,המציגה
את הנתונים של כלל נותני השירותים ומפעילי אמצעי התחבורה .בשל המורכבות הרבה שהוא
דורש ,תכנון על פי עקרון ה MaaSמהווה גם בימינו אתגר מרכזי עבור מדינות וערים גדולות ברחבי
העולם.
על מנת להוציא לפועל את האפליקציות ותשתיות השירות המבוססות  MaaSנדרשת הן טכנולוגיה
מתאימה והן נכ ונות מצד כלל הגורמים ,חברות התחבורה ונותני השירות השונים ,לשתף פעולה
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ומידע .הטכנולוגיה הבסיסית הנדרשת על מנת לפעול על פי  MaaSהיא היכולת להשתמש בממשקי
תכנות יישומים פתוחים ( )APIהמסופקים על ידי מפעילי התחבורה השונים .על ידי פתיחת
ממשקים כאלה ניתן לספק למפתחי וספקי צד ג' שונים גישה למידע הבסיסי של מפעילי התחבורה.
פתיחת המידע ושיתופו יסייע הן לציבור ,שיוכל להשתמש במידע ,הן למפתחי וספקי  MaaSומפעילי
תחבורה ציבורית אחרים וכן לממשלה ,שתוכל ללמוד ולהסיק מסקנות מתהליכים אלה.
בנוסף לפיתוח בתחום השירות וההנגשה בשנים האחרונות טכנולוגיות חדשות מאפשרות דרכי
תשלום חדשות על ידי כרטיסי אשראי ואפליקציות בטלפון הנייד.

בעולם
בהלסינקי ,למשל פועלת אפליקציית  Whimשל חברת  .Maas Globalהאפליקציה הופעלה
לראשונה בעיר ב ,2016והיא מאפשרת תשלום עבור תחבורה ציבורית (רכבות ,אוטובוסים),
אופניים שיתופיים ,רכבים שיתופיים ומוניות .בסיאול ה Tmoney -הוא כרטיס שניתן לשלם
באמצעותו באוטובוסים ,ברכבת התחתית ובמוניות ,אך יכול לשמש גם כאמצעי תשלום בחנויות
רבות .בלונדון אפליקציית  Citymapperמציגה מידע עבור הנוסעים על אמצעי התחבורה השונים:
הליכה ,אופניים ,שירותי תחבורה שיתופית ו TNCוכן כלל אמצעי תחבורה ציבורית .בשטוקהולם
 Ubigoהיא אפליקציה שמאגדת את כלל שירותי התחבורה באפליקציה אחת :תחבורה ציבורית,
שיתוף רכב ,שירות רכב להשכרה ,מוניות ומערכת אופניים .לכל אפשרויות התחבורה הללו
מתאפשר תשלום דרך האפליקציה ,תחת חשבונית אחת .כמו כן האפליקציה מאפשרת תמיכה
 24/7ומקנה נקודות בונוס לנוסעים הבוחרים להשתמש בתחבורה ברת קיימא.

בישראל
בישראל התשלום עבור אמצעי התחבורה הציבורית בישראל מתבצע דרך "רב קו" .התשלום ברב
קו אפשרי בכלל חברות האוטובוסים ,ברכבת ישראל ובחלק ממוניות השירות .ולא ניתן לשלם
בתחילת או בסוף המסלול עבור כל המסלול .הרב קו אינו תקף לאמצעי תחבורה נוספים  -לא ניתן
לשלם בעזרתו במוניות ובאמצעי תחבורה שיתופיים שונים (אופניים וקורקינטים שיתופיים ,רכבים
שיתופים) .בנוסף לעמדות הטעינה הפזורות ברחבי הארץ טעינת הרב קו מתאפשרת דרך שתי
אפליקציות  HoopOn -ו"רב קו אונליין".
אפליקציות  Moovitו google maps -מאפשרות תכנון יחסית מלא של הנסיעה  -הן מציגות נתונים
אודות זמני הגעה מעודכנים ,תחנות ומסלולים הן של אמצעי התחבורה הציבורית והן של אמצעי
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תחבורה שיתופית שונים (כגון  GETTעבור מוניות ,חברות הקורקינטים השיתופיים השונים ,רכבים
שיתופיים וקארפולינג) אולם לא מאפשרות תשלום עבור האמצעים השונים באפליקציה.
בחודש יולי  2019פרסם משרד התחבורה מכרז לפיתוח והפעלת אפליקציה שתאפשר תשלום
חלופי לרב קו המבוסס על סריקת בר קוד באמצעי התחבורה הציבורית השונים .האפליקציה תדרוש
מהנוסעים להזין באופן חד פעמי את פרטי האשראי שלהם והתשלום הסופי יתבצע בסופו של כל
חודש ,לאחר שקלול כלל הנסיעות ובהתאם לחבילה המשתלמת ביותר (חופשי יומי ,חופשי חודשי
או תשלום עבור סך הנסיעות הבודדות) .באוקטובר  2019נבחרו  3הזוכות במכרז :בנק דיסקונט דרך
אפליקציית התשלום פייבוקס ובשיתוף פעולה עם הופון וסלופארק ,חברת כרטיסי האשראי
ישרכארט ובנק הפועלים באמצעות אפליקציית התשלום ביט בשיתוף פעולה עם  moovitופנגו.
האפליקציה צריכה להיות מושקת בחודשים הראשונים של שנת .2020
 יש לעודד שירותי תחבורה נוספים להצטרף לרפורמה – פלטפורמות המוניות השונות,
שירותי  ,Bubbleקורקינטים שיתופיים ,רכבים שיתופיים ועוד .עידוד זה ייעשה על ידי השוק
הפרטי .חשוב לציין כי התממשקות לשירות אינה מחייבת בהכרח תשלום דרך האפליקציה.
התממשקות לשירות משמעה הופעת האפשרות להשתמש באמצעים המוצעים
באפליקציה תוך אפשרות לתשלום עבור הנסיעה בקישור לאפליקציית ספק השירות או
באופן ישיר דרך אפליקציית ה.MaaS -

 )2מהפיכת המידע
מהפיכת התחבורה נשענת בעיקרה על מהפיכת המידע ,המאפשרת הפקת מידע מרכבים ,מספקי
שירותי תחבורה ,מאפליקציות ומנתונים סלולריים .מערכות תחבורה חכמה כדוגמת שירותי מידע
לתחבורה הציבורית ,ניטור וניהול הגבלת מהירות ,חנייה חכמה ותמחור גמיש ,רמזורים חכמים ועוד
מבוססות על איסוף נתונים שעוברים עיבוד וניתוח בכדי להפוך למסקנות קונקרטיות ולבסיס לקבלת
החלטות .על בסיס מידע רחב ומקיף ניתן לתכנן את תשתיות התחבורה ולנהל את הביקוש
לתשתיות אלה .שימוש במי דע מאפשר מגוון רחב של יישומים הן לתכנון תחבורה והן לתעשייה,
ויכול לסייע בגיבוש רגולציה ברמה המקומית

הארצית23.

כך לדוגמה ,איסוף וניתוח של נתוני התנועה בערים יכול לשקף את דפוסי השימוש בדרכים ואת
תנועת הרכבים לאורך הזמן .ככל שדפוסים אלה מתבהרים ,ערים יכולות לקבל החלטות אסטרטגיות
כיצד לשלב ולתאם בצורה יעילה בין משאבים כגון רמזורים ,חניה ותחנות עצירה .זאת ,כדי להפחית
 ,Fenwick, M., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. 23רגולציה של המחר :מה קורה כשטכנולוגיה מהירה יותר מהחוק?  . Am. U. Bus. ,2016עמ' 561
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את הגודש ולהעלות את רמת הבטיחות והיעילות של התחבורה במרחבים עירוניים .כמו כן ,איסוף
נרחב של נתונים מהווה בסיס להטמעת מערכות למידת מכונה ( )MLבכדי לקבל החלטות
אסטרטגיות בזמן

אמת24.

מינוף והרחבת מאגרי המידע הקיימים יחד עם בניית תשתית חכמה

ליצירת נתוני תנועה חדשים ,יסייעו לערים ולמדינות להניח את הבסיס לעתיד של רכבים אוטונומיים
ומקושרים .כלי רכב אלו יוכלו להשתמש בחיישנים כדי להתחבר ישירות ולתקשר אחד עם השני
ועם התשתית העירונית כדי למקסם את זרימת התנועה ,לשלם אגרה או למצוא חנייה ,וליצור רשת
חכמה של רכבים שמחוברים "להכל" ( (V2Xומספקת נתונים מובילה בסופו של דבר לעיר יעילה
יותר.
החסמים בתחום רבים .רשויות מקומיות אוגרות נתונים בדבר חניה ,תמרור ואכיפה ,אך לא תמיד
מעוניינות לפתוח את המידע שכן אז יהיו כפופות לביקורת ואף תביעות מצד התושבים .חברות
פרטיות רואות במידע כנכס בעל ערך כלכלי ,וחברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה אינם רואים את
הערך מהנגשת המידע לציבור .לכך מתווספות עלויות רבות בדבר אנונימיזציה של המידע ,אבטחתו
והנגשתו בפועל .בנוסף ,הרגולציה ממלאת תפקיד חשוב כדי להבטיח משטר שיתוף מידע שוויוני,
שאינו יוצר מונופולים ובמקביל יכול להתגבר על החששות הביטחוניים והפרטיים בצורה שתטיב עם
כלל הציבור.

בעולם
מדינות וערים רבות השכילו להבין את היתרונות בשיתוף מידע וניתוחו .מובילת המהפכה הייתה
מפעילת התחבורה הציבורית בפורטלנד ,TriMet ,שנעזרה ב Google-כדי לפתוח את המידע
שברשותה לציבור 25.כיום ,רבות ממפעילות התחבורה הציבורית מספקות גישה כדי לאפשר שימוש
ציבורי בנתונים – בין אם לטובת תכנון נסיעה ובין אם לטובת שיפור התכנון והתפעול .הCTA-
בשיקאגו מספקים נתונים אודות מסלולים ,כמות נסועה ,תעריפים

ועוד26,

בעוד ה BART-בסן

פרנסיסקו מספקים גם נתונים אודות מכירות ,פליטות מזהמים ,כמויות עוברים ושבים בכל תחנה
ועוד 27.סן פרנסיסקו מספקת גישה למידע אודות מחירי המדחנים והמלאי הקיים ברמה השבועית28

 -מידע שהיווה בסיס להנהגת מדיניות חנייה חדשה בעיר ועידוד פרויקט למחירי חנייה גמישים.

 ,Nancy Torres 24כיצד דאטא וערים יכולות לעצב את עתיד הניידות2017 ,
,Matthew Roth25כיצד גוגל ו TriMetשל פורטנלד הגדירו את הסטנדרטים למידע פתוח ,2010 ,סן פרנסיסקו street blog
 26מידע פתוח ,רשות התחבורה בשיקגו.
 27פורטל מידע פתוח ,רשות התחבורה בסן פרנסיסקו
 28חנייה ,פורטל מידע פתוח ,רשות התחבורה בסן פרנסיסקו
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בישראל
ניתן לראות דוגמה טובה לשימוש במידע ב"נתיב המהיר" ,נתיב באורך  13ק"מ ממחלף בן גוריון עד
מחלף קיבוץ גלויות בכניסה לתל אביב .מערכות החברה המפעילה מחשבות את האגרה בכניסה
לנתיב לפי זמני התנועה ,מספר המכוניות בכביש והמרחב בין המכוניות ,ובכך נעזרות במידע כדי
להשפיע על הביקוש.
מידע הפתוח לציבור ניתן למצוא במערכת "חצב" שנפתחה לאחרונה לגרסת הרצה ,ומספקת מפה
אינטראקטיבית שבה ניתן לראות רחובות וכבישים עמוסים ,ספירות תנועה וספירות נוסעים
בתחנות הרכבת ,צפיפות אוכלוסייה במגורים ובמקומות עבודה ,נתונים דמוגרפיים ומוסדות ציבור
קיימים29.

המערכת פתוחה לציבור ,אך מיועדת בעיקר לעזור למשרד התחבורה לתכנן את

התחבורה הציבורית .כמו כן ,ניתן למצוא מידע מתוכנן 30ומידע בזמן אמת 31על תחבורה ציבורית
באתר משרד התחבורה ,אותו מנגיש המשרד למפתחים .מידע זמן האמת כולל אוטובוסים בלבד
(ללא רכבות) ומבנהו מגיע בתצורת  – )Stop Monitoring( SIRI-SMמידע מעובד ,לא גולמי ,אשר
מיועד להצגת מידע בזמן אמת בתחנות האוטובוס בלבד ולכן אינו מספק מידע מלא אודות זמני
הנסיעה ומיקומי האוטובוסים .המידע המלא נקרא  )Vehicle Monitoring( SIRI-VMומאפשר
תכנון ,ביקורת והבנה מלאה של מערך

האוטובוסים32.

משרד התחבורה החל לאחרונה לערוך

סקרים הנשענים על נתוני זמן אמת מהטלפונים הסלולריים .כפי שמגדיר זאת המשרד ,מדובר
בסקר "ניתוח מאפייני צרכי התחבורה במדינה" באמצעות מידע אגרגטיבי הנאסף מהרשת
הסלולרית .איסוף המידע נעשה מכמעט  6מיליון מכשירי סלולר במטרה לנתח את דפוסי היוממות
של הציבור .הפרויקט יקנה הבנה של מערכת הביקושים הנוכחית ויאפשר מתן תחזית לביקושי
נסיעות לטווח הבינוני-ארוך .בנוסף ,משרד התחבורה מפעיל פרויקט לאיסוף מידע ממתחמים
נבחרים (כגון אזור תעסוקה או מרכז עירוני ראשי) אשר מטרתו לפתח יכולות לניתוח תנועה במתחם
מוגדר על בסיס מסדי עתק ( )big dataשנאספים מהפרטים השונים הנעים במתחם .הפרויקט נועד
לאפשר למשרד התחבורה לתכנן את השירותים התחבורתיים והתנועתיים הניתנים לאזרחים
במתחם

מוגדר33.

 29פרוייקט חצב – מערכת  GISלתכנון תחבורה יבשתי ,אתר משרד התחבורה
 ,GFTS 30מידע סטטי ,אתר משרד התחבורה
 31מידע בזמן אמת ,ממש למפתחים ,אתר משרד התחבורה
 32הגשת נתוני זמן אמת אוטובוסים לציבור הרחב 15 ,דקות
 33תחבורה חכמה – פעילות ותחומי המיקוד של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בתחום תחבורה חכמה ,ספטמבר 2019
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מידע נוסף המונגש לציבור קיים ברשויות המקומיות .העיר תל אביב מנגישה מידע דרך מערכת
 ,iViewהמאפשרת הצגה ותחקור של מידע גיאוגרפי והנדסי .בהתמקדות תחבורתית ניתן למצוא
מידע אודות מקומות חניה ,נתיבי תחבורה ציבורית ,תל אופן

ועוד34.

אולם ,לא כל העיריות הלכו

בכיוון זה ולא כל המידע האפשרי מונגש לציבור.
 אנו ממליצים לבצע פרויקט של איסוף מידע מרכבים באופן הבא:
א.

קיום מכרז לבחירת חברה אשר תאסוף מידע מרכבים באמצעות ספקיות מידע ,שאין זה
בהכרח תחום עיסוקן אך הן יוצרות מידע .יישום המהלך צפוי להפוך את ישראל לאחד
המקומות האטרקטיביים לפעילות חברות בתחום התחבורה ובתחומים אחרים .המהלך גם
יסייע לגופי ממשל ושלטון מקומי לתכנן ולנהל טוב יותר את התנועה.

ב.

הממשלה תשלם לחברה שתרכוש את המידע מספקיות המידע ,תעבד אותו תוך
סטנדרטיזציה של המידע ,ותנגיש אותו בקוד פתוח ובחינם לטובת שימושים שונים .המידע
שייאסף יהיה אנונימי וייאסף באופן אגרגטיבי ,כך שלא תחול פגיעה בפרטיות.

ג.

המידע שיונגש יהיה הן ברמה הגולמית (אך אנונימי) והן מעובד לטובת מחקר והסקת
מסקנות.

ד.

הפרויקט יכלול לפחות מיליון רכבים בישראל.

 בנוסף ,יש להנגיש באופן מיידי את המידע הבא מהתחבורה הציבורית:
א .הנגשת מידע גולמי בזמן אמת על מיקומם הנוכחי והחזוי של כלל האוטובוסים ומוניות
השירות ( .)SIRI-VMהנגשת המידע יכולה להוביל לשיפור התכנון ,הבנת העלויות הנדרשות
מצד המפעילים ,שיפור השירות והעלאת רמת הודאות בקרב המשתמשים.
ב.

הנגשת מידע אגור לגבי ביצוע רטרואקטיבי של הנסיעות שבוצעו – המידע המונגש כיום הוא
רק של מידע מתוכנן ומידע של ביצוע בפועל נכון לאותו הרגע .לא ניתן לאסוף מידע נכון לזמן
עבר.

ג.

הנגשת נתוני זמן אמת של רכבת ישראל – המידע מופיע אונליין ברכבת ישראל ,אך לא
כמאגר מידע .יש להנגיש את המידע כפי שמנגישים את המידע באוטובוסים.

 34מידע פתוח תחבורה בתל אביב ,אתר עיריית תל אביב
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 )3תשתית 5G
בעידן בו הטכנולוגיה משתפרת ,האינטרנט של הדברים ( ,)IoTבינה מלאכותית ( ,)AIביג דאטה
ושירותי ענן הופכים למיינסטרים 5G .הוא כלי העזר שיאפשר לטכנולוגיות להציע הזדמנויות
לחדשנות ,צמיחה ושיפור התפוקה.
תחום התחבורה עצמו בעיצומה של מהפכת Autonomous, Connected, Electrified ( ACES
 )and Sharedשעשויה לשנות מקצה לקצה את העולם כפי שאנו מכירים אותו כיום .על אף שיצרני
הרכבים האוטונומיים מייצרים אותם כך שלא יידרשו לקישוריות מיוחדת אלא יסתמכו על מנגנוני
פענוח ,ניתוח והיגוי פנימיים – על מנת לייצר רשת תחבורה שוטפת יש לתקשר בין הרכבים לבין
עצמם ובין הרכבים לבין התשתית ,למשל ,כדי להזהיר רכבים אחרים על אירוע תנועה ,תנאי דרך
משובשים או אפילו נסיעה מתואמת .הקישוריות והשליטה בה מחייבות קיום רשתות בעלות רוחב
פס גבוה להעברת מידע ונתונים בקצב מהיר

ומיידי35.

 ,5Gהדור החמישי של טכנולוגיה אלחוטית ,יהווה גורם מרכזי לתקשורת אמינה של רכבים ,לצד
טכנולוגיות נוספות מבוססות רשת .הטכנולוגיה תפחית את ההשהיה ותגדיל את אמינות התקשורת
בהשוואה לטכנולוגיות הקיימות כיום .לצורך פריסת התשתית ,חברות הסלולר והטלקום יעברו
ממודל של מכירת רוחב פס ללקוח פרטי למכירת רוחב פס לצורכי תחבורה חכמה ,בין אם ליצרניות
הרכב ,מפעילות התשתית או הצרכנים.

בעולם
המדינות המובילות בהטמעת רשת  5Gהן סין ,דרום קוריאה ,אנגליה ,גרמניה וארה"ב .אחריהן
ממוקמות מספר מדינות אירופאיות כגון שווייץ ופינלנד ,אך יכולת ההטמעה שלהן מוגבלת בשל
החוסר בספקיות

תשתית36.

בסין ,שלושת מפעילות הסלולר הגדולות פרסו תשתית במעל  50ערים ,ולמפעילה הגדולה יש כבר
 50,000משתמשים 37.ארגון ה GSMA-מעריך כי  36%ממשתמשי הסלולר בסין בשנת  2025יעשו
זאת ברשת  ,5Gויהוו  40%מכלל שוק ה 5G-בעולם בשנה זו 38.העיר שנזן לבדה מעניקה לכל מפעיל
סבסוד של  10,000יואן (כ )₪ 5,000-לכל תחנת שידור ,ועד  150מיליון יואן למפעיל (כ 75-מיליון

 35פיתוחים בטכנולוגית ניידות  -כיצד  5Gיכול לעזור? מקינזי2019 ,
36המדינות המתקדמות ביותר בפריסה וניסויים בSDXcentral ,connor craven ,5G-
 37סין בפוקוס :מפעילי הסלולר הטובים ביותר מחליפים לשירות  ,5Gחדשות XINHUANET
 38הקהילה הניידת ,סין2019 ,
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 ,)₪וזאת כדי לבנות  45,000תחנות שידור עד אוגוסט  ,2020זאת ,בנוסף להנחות בשכירות
ובצריכת החשמל .בדרום קוריאה שתי ענקיות התקשורת  SK Telecomו Korea Telecom-מתחרות
על השוק ,שבו יש כבר מעל  1,000,000הרשמות לשירותי  .5Gהממשלה הודיעה כי תקצץ את
המס על הרשת ב ,3%-לצד השקעות בתחבורה חכמה ובריאות דיגיטלית שיפתחו שווקים חדשים
לשימושי

39.5G

במערב ,בארה"ב הכריזה נציבות התקשורת הפדרלית ( )FCCעל תוכנית ה 5G FAST-כדי להאיץ את
פריסת הרשת במדינה ,בה הוצעו התדרים במכרזים והחברות חויבו לקשר את האזורים הכפריים
לרשת המהירה תמורת תוכנית תמריצים של  20מיליארד דולר AT&T .ו Verizon-נחשבות
למפעילות המובילות בשוק ,ומתכננות עד סוף המחצית הראשונה של  2020לפרוס תשתית במעל
 30ערים ,כשמכשירי סלולר ואינטרנט כבר נמכרים בשוק 40.בגרמניה הכריזה הממשלה על השקעת
 20מיליארד יורו בבניית תחנות שידור ,בעיקר באזורים כפריים בהם למפעילות קשה להרוויח.

בישראל
משרד התקשורת פרסם ביולי  2019מכרז להקצאת רישיונות הקמת רשתות  5Gלחברות הסלולר,
כששנת היעד לפריסת הרשת היא  41.2021על מנת לתמרץ את המפעילות לפרוס את הרשת ,סיפק
משרד התקשורת חבילת תמריצים בסך כולל של  500מיליון  ,₪הכוללת  200מיליון  ₪מענק לשלוש
החברות הראשונות שיעמדו ביעדים הנדסיים ,דחיית תשלום דמי הרישיון ב 3-שנים והנחה של 28%
מאגרת התדרים למשך  4שנים.
חברות הסלולר אינן מתכוונות להשקיע בפיתוח הרשת לפי תנאי המכרז הקיים ,ועתרו לבג"צ
שהקפיא את הליכי המכרז עד לדיון בעתירה .נדמה ששוק הסלולר נמצא כיום בחוסר איזון,
כששישה שחקנים מתחרים ביניהם ומוכרים חבילות סלולר במחירים נמוכים ,בעוד שלא נמצא
המודל הכלכלי לרווחים מאספקת תדרי  5Gלתעשייה ,ובכלל זה – תחבורה חכמה ,תקשורת בין
רכבים ,ניהול רמזורים חכם ועוד .חבילת התמריצים הקיימת איננה חזקה דיו להניע את החברות
להיכנס לפרויקטי תשתית יקרים ביותר כשהרווחים הצפויים לוטים בערפל.

 , Paul zhou 39שנזן מסבסדת את פריסת ה :5Gמדוע ממשלות ברחבי העולם מסבסדות Telecoms.com ,2019 ?G5
 , Paul zhou40שנזן מסבסדת את פריסת ה :5Gמדוע ממשלות ברחבי העולם מסבסדות Telecoms.com ,2019 ?G5
41מכרז דור  ,5משרד התקשורת2019 ,
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 העמקת התמריצים לפריסת רשת  :5Gבשל חשיבות פריסת רשת  5Gלשימושי תחבורה
חכמה ,מקושרת ואוטונומית ,ובשל המצב בשוק הסלולר – יש להעמיק את התמריצים של
החברות ולהפחית  100מיליון  ₪מאגרות התדרים הקיימות למשך  4שנים ,נוסף על חבילת
התמריצים במכרז ,כדי להבטיח ודאות במימון פרויקטי התשתית בטווח הקצר.
 במידה ובית המשפט יקבע שמכרז התדרים בר שינוי:
א.

בתחום תדרי ה 700-מגה הרץ ,יש לחלק את  30המגה הרץ הפנויים באופן שוויוני בין
שלושת הזוכות ,כך שכל חברה תקבל  10מגה הרץ המהווים את המינימום הנדרש לפריסת
תשתית בצורה ראויה .כך ימנע מצב שבו חברה תתמודד במכרז ולא תקבל את המינימום
הנדרש לפריסה.

ב.

אגרות התדרים מסתכמות כיום ב 300-מיליון  ₪בשנה וצפויות לעלות לכ 390-מיליון ₪
בשנה לאחר מכרז התדרים .יש לבחון את מודל ההטבה ולשקול את הפחתת האגרות באופן
קבוע במקום מתן הנחה לתקופה מוגבלת ,על מנת לספק לחברות ודאות כלכלית
ורגולטורית.
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יעדים ומדדים
אבי תורת הניהול ,פיטר דרוקר ,אמר פעם" :לא ניתן לנהל את מה שלא ניתן למדוד".
על מנת להתמודד עם משבר התחבורה העמוק אותו ישראל חווה בשנים הקרובות ,יש להציב יעדים
מדידים לשיפור המצב .התכנסות של כלל הגורמים להשגת היעדים תוביל לרתימת הגורמים
הרלוונטיים ,ולבדיקה ח וזרת ונשנית של הצעדים הננקטים במטרה לבדוק את יעילותם ותרומתם.
על ממשלת ישראל להציב לעצמה יעדים ברורים ברמה השנתית במטרה למדוד את עצמה האם אנו
מתקדמים בכיוון הנכון ,באמצעים הנכונים ובקצב הנכון.

אנו ממליצים לבחור בשני המדדים הבאים:

)1

פיצול נסיעות
זהו מדד למדידת אחוז המועסקים המגיעים לעבודה בשילוב אמצעי תחבורה שונים כגון הליכה
ברגל ,רכיבה על אופניים ,תחבורה ציבורית ורכב פרטי .פיצול הנסיעות הוא אחד המדדים החשובים
ביותר ,היות והוא אינו מודד את "אורך הפקק" ,אלא משקף כמה אחוזים מגיעים למקום עבודתם
באמצעים שונים .מעקב אחר פיצול הנסיעות בישראל יאפשר בדיקה האם לאורך הזמן ,אחוז גדול
יותר מהציבור עובר לאמצעים מקיימים יותר מהרכב הפרטי" .הפקק" עצמו אינו הבעיה ,אלא האחוז
הגדול של הציבור הנאלץ לחיות את שגרת חייו בפקקים .צמצום האחוז של ההגעה ברכב פרטי
למקום העבודה תבטיח הקלה משמעותית בגודש ,פיתוח של אלטרנטיבות יעילות ומקיימות יותר
ושיפור הצמיחה של המשק והפריון.
אנו ממליצים על קביעת היעדים הבאים:
ינואר

2022

2024

2026

*422020
רכב פרטי
יתר האמצעים:
הליכה ברגל
אוטובוס ציבורי או מונית שירות
רכבת
אופניים
הסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה
עבודה מהבית  /לא ידוע

61%

59%

56%

51%

39%

41%

44%

49%

7%
16%
2.8%
1.5%
7%
4.7%

* על פי הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת  ,2018פורסם ב 29 -בדצמבר.2019 ,

 42הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :לקט נתונים מתוך הסקר החברתי : 2018מצבם של המועסקים בישראל
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חשוב לציין כי פיצול הנסיעות בעיר תל אביב ,לדוגמא ,הינו שונה ומעיד על מצב תחבורתי טוב יותר.
על פי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס 41% ,מהמועסקים המתגוררים בתל אביב מגיעים ברכב
פרטי למקום עבודתם 37% ,עושים זאת ברגל 8% ,באוטובוס 8% ,באופניים.
בתרשים הבא ניתן לראות את פיצול הנסיעות במספר מרחבים מטרופולינים

)2

בעולם43:

שיפור ב"מד הפקק" הבודק את פערי ההגעה ברכב פרטי לעומת תחבורה ציבורית
מד הפקק כולל  30מסלולים פופולריים בישראל ,המייצגים מסלולי הגעה לעבודהFuture .
 Mobility ILמפרסמת לציבור  20מסלולים ,כאשר  10נוספים מהווים קבוצת

ביקורת44.

הנתונים נמדדים מדי יום בשעה  ,8.00שעת השיא של הגודש ,בימים א'-ה' .זמן ההגעה ברכב
הפרטי נלקח על פי נתוני  Google Mapsוזמן ההגעה בתחבורה הציבורית מבוסס על נתוני SIRI-
( SMבסיוע הסדנא לידע ציבורי) הכוללים רכבות ואוטובוסים בלבד ,תוך התחשבות בזמן הליכה
לתחנה וזמן ההמתנה לאמצעי התחבורה ( .)door to doorנתוני התחבורה הציבורית הינם
מהימנים היות והם משקפים זמני אמת ,ולא את הזמן כפי שהיה אמור להיות מתוכנן( .נתוני SIRI-
 SMולא נתוני  Google Mapsאו  Moovitהמבוססים .)GTFS

 43ברומטר  EMTAשל התחבורה הציבורית במטרופולינים באירופה ,2019 ,עמ' 26
חשוב לציין כי נלקחו נתוני פיצול הנסיעות במרחב המטרופוליני ( )PTAולא בעיר עצמה ( .)main cityהמרחב המטרופוליני הוא בר השוואה יותר לישראל.
 44מד הפקק, Future Mobility IL
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על פי נתוני ינואר  ,2020הפער בשקלול  20המסלולים עומד על  25דקות לטובת הרכב הפרטי
( 60%יותר).
אנו מציעים על הצבת היעדים הבאים:

מד הפקק  -הגעה ברכב פרטי בהשוואה

ינואר 2020
25
להגעה תחבורה ציבורית (פער בדקות)
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2024 2022
5
15

2026
()5
(נסיעה בתחבורה ציבורית
תהיה יעילה יותר מנסיעה
ברכב פרטי)

המהלכים בתוכנית לחילוץ ישראל מהפקקים
פרק  – 1ניהול תנועה מטרופוליני
רקע
מטרופולין היא מספר רב של יישובים עירוניים וכפריים היוצרים ישות תפקודית אחת ,המשלבת
קשרים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים .הזיקה לעיר המרכזית מובילה לצורך בנסיעות אליה .נסיעות
אלה ,של תושבים רבים מהסביבה לעיר אחת יוצרת גודש תחבורתי רב בעיר ,ובעיקר בכניסות אליה
וביציאות ממנה .בעולם ישנם מטרופולינים רבים .ביניהם מטרופולין טוקיו ,שהוא הגדול ביותר
בעולם ,מטרופולין העיר ניו יורק בארה"ב ,מטרופולין לונדון ,טורונטו ורבים נוספים .בישראל נהוג
להבחין בארבעה מטרופוליטניים מרכזיים:
 .1מטרופולין ת"א -הכולל את ראשון לציון ,בת ים ,חולון ,גבעתיים ,רמת גן ,בני ברק ,פתח תקווה
ועוד.
 .2מטרופולין ירושלים -כולל את גבעת זאב ,מבשרת ציון ,בית שמש עוד.
 .3מטרופולין חיפה  -כולל את זיכרון יעקב ,הקריות ,טירת הכרמל ,רמת ישי ועוד.
 .4מטרופולין באר שבע.
רשויות מטרופוליטניות הוקמו ברחבי העולם כדי לטפל בבעיות ובצרכים המשותפים של תושבי
המטרופולין .הרשויות המטרופוליניות עוסקות בנושאים שניהולם ברמת הרשות המקומית או באופן
מרוכז ברמה הארצית אינו מיטבי ,ומקשה על מתן פתרון הוליסטי .ניהול תחומים כמו בריאות ,שיטור
ו תחבורה ברמה מטרופולינית מאפשר ניהול ותכנון אופטימליים ,שמתחשבים בשיקולים שונים
אליהם מורכב הרבה יותר להתייחס בניהול אותם תחומים ברמה הארצית או ברמת הרשות
המקומית.
במרבית הרשויות המטרופוליניות בתחום התחבורה אחראית הרשות על תכנון ,ביצוע ובקרה של
תוכניות תחבורה במרחב הרלוונטי .ניהול התחבורה ברשות המטרופולינית מבוסס על ראייה
הוליסטית של הצרכים של כלל משתמשי הדרך במרחב ,שמאפשרת בחינה לא רק של הצרכים של
כל רשות במטרופולין ,אלא גם של הממשקים ביניהן ושיתופי הפעולה  -האינטרסים ,הקונפליקטים,
הביקוש והמוטיבציה של כל אחד מהשחקנים .תכנון כזה ,במסגרת מטרופולין ,המתאים לתנאי
השטח ומכיר את מאפייני האוכלוסייה והצרכים יביא לניצול מרבי ומיטבי של הדרכים.
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הרשויות המטרופוליניות לרוב יעסקו בתכנון התחבורה ציבורית ,בפיקוח עליה ובניהול תנועה .ניהול
זה מתייחס לכלל התהליכים שנועדו להביא לניצול מרבי של קיבולת רשת הדרכים וזרימת תנועה
אופטימלית .בין היתר כולל צמצום זמני התגובה לתאונות ומפגעים בכביש ,תכנון רמזורים והעדפה
למערכות תחבורה עתירות נושאים וכן איסוף ומסירת מידע על השימוש בתחבורה .חלק משיטות
אלה מבוססות מערכות טכנולוגיות מתקדמות ( .)Intelligent Transportation Systemsמערכות
אלה מיועדות להתקנה בכלי הרכב השונים או בתשתיות הדרך במטרה לשפר את כלל ביצועי
מערכת התחבורה ואת רמת בטיחות בדרכים .כמו כן הן מאפשרות העברה בזמן אמת של המידע
שהן אוספות למרכזי בקרת תנועה ,ומהם ניתן לנהל אירועים מיוחדים ,לשלוט ברמזורים בזמן אמת,
לתזמן תחבורה ציבורית ועוד.

בעולם
ישנם מודלים שונים של רשויות מטרופוליניות ברחבי העולם המושפעים מגודל המטרופולין ,תנאי
השטח ,צרכי התושבים וכן ממבנה הממשל במדינה ,מסמכויות הממשל המרכזי והרשויות
המקומיות ,מסוג ספקיות התחבורה וכדומה .המטרופולינים הגדולים בעולם  -למשל טוקיו ,מקסיקו
סיטי ,ניו יורק מתנהלים שונה זה מזה וכן ממטרופולינים קטנים יותר.
הרשות המטרופולינית במרחב מנצ'סטר ( Greater Manchester Combined Authority-
 )GMCAכוללת נציגים מ 10הרשויות המקומיות המקיפות את מנצ'סטר .הראשות פועלת מתוקף
החלטות הפרלמנט הבריטי שהתקבלו בנושא ,והיא בעלת סמכות ואחריות על מגוון תחומים
הרלוונטיים לאזור מנצ'סטר וביניהם בריאות ,תחבורה ,דיור ,שיטור ותחבורה .עבור כל אחד
מהתחומים קיימת ועדה ,האחראית לקבוע את המדיניות

בתחום45.

בתחום התחבורה ,הרשות המטרופולינית אחראית לקביעת היעדים האסטרטגיים ולהקצאת
תקציבים .כמו כן ,לראשות סמכות לקביעת התנהלות מרבית שירותי התחבורה ,ביניהם :תחום
התחבורה הציבורית וכלל המפעילות ונותני שירותים אלו ,ניהול ופיקוח על כלל הכבישים במרחב
אחריותה ,הקצאת נתיבים ייעודים לתחבורה ציבורית ואופניים ועוד .הרכבות שעוברות בשטח
הרשות הן אמצעי התחבורה הציבורית היחיד שלרשות אין סמכות לגביו ,ואלא נמצאות תחת פיקוח
ובקרת הממשלה הבריטית.

 45הרשות המטרופולינית של מנצ'סטר
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את החלטות המדיניות והאסטרטגיה שקובעת הרשות המטרופוליטנית הכוללת מוציאה לפועל
רשות התחבורה המטרופוליטנית ( .)transport for greater Manchester - TFGMרשות זו הינה
הזרוע הביצועית בתחום התחבורה ,ובאחריותה להוציא לפועל את ההחלטות ,להקצות תקציבים
ולפקח על מפעילות וספקי שירותי התחבורה השונים .כמו כן ,הרשות מהווה גוף מקצועי בתחום
התחבורה באזור ומייעצת לראשות המטרופוליטנית כיצד לפעול

בנושא46.

תקציבי הTFGM

מבוססים ברובם על תקצוב מהראשות המטרופוליטנית (שמקורו מיסי התושבים) .בנוסף הראשות
מקבלת מענקים ממשרד התחבורה ומגורמי ממשל נוספים 47 .בשנים  76% 2018-2019מתקציב
ה TFGMהיה ממיסי התושבים 10% ,ממקורות כלכליים אחרים של ה ,GMCAהכנסות הרכבת
הקלה היוו  6%מהתקציב ו 4.7%ממערכות תחבורה אחרות.

48

הרשות המטרופולינית לתחבורה בהלסינקי ,HSL ,כוללת את עיריית הלסינקי ו 8-רשויות נוספות
באזור .ה HSLמתכננת את התחבורה הציבורית במרחב הרשות ,ופועלת לשיפורה .כמו כן ,מוציאה
לפועל את הפרויקטים השונים .אחראית על תכנון תוכנית התחבורה של הלסינקי HJL ,בכלל תחומי
הניידות  -הליכה ,אופניים ,תחבורה ציבורית ,נהיגה פרטית וצמצום גודש .הרשות מתכננת את כלל
התוכנית ורואה את התמונה המלאה בתכנונה .כמו כן ,קובעת את תעריפי הנסיעות ,אחראית על
מכיר ת כרטיסי הנסיעות ואחראית על העברת מידע למשתמשי התחבורה השונים ושמירה על
הקשר איתם.
המקורות התקציבים של הארגון עמדו בשנת  2018על כ 716 -מיליון יורו .מתוך זה 51% ,מההכנסות
מקורן במכירת כרטיסים 47% ,מקורן בהעברות כספים של הרשויות המקומיות במטרופולין1% ,
סבסוד ממשלתי ,ו 1%נוסף ממקורות אחרים.
בסקוטלנד שבע רשויות מטרופוליניות ( )Regional Transport Partnerships - RTPsשהינן
תאגידים עצמאיים (מעין מועצות משותפות לכלל המועצות במרחב הגאוגרפי) האחראיות על
התחבורה במרחבן .מטרת הרשויות היא לשפר את התכנון והפעילות של התחבורה באזור הרלוונטי
באופן שמתאים יותר ומשרת טוב יותר את צרכיהם של תושבי האזור .כל רשות מגדירה לעצמה
תוכנית אסטרטגית לתחבורה ,ובעלת הסמכות והאחריות להוציאה לפועל .הרשויות מקבלות את
תקציבן מהרשויות המקומיות ,על פי מפתח תקציבי שהן קובעות וממשרד

 46רשות התחבורה במטרופולין מנצ'סטר  -אודות
 47רשות התחבורה במטרופוליין מנצ'סטר – פעילות
 48תוכנית אסטרטגית לשנים  -2018-2021רשות התחבורה של מנצ'סטר
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התחבורה49.

לדוגמה SWestrans ,היא הרשות האחראית על התחבורה במרחב דרום מערב סקוטלנד .הרשות
אחראית על קביעת האסטרטגיה וההוצאה לפועל של תוכניות הן עבור תשתיות לכלי רכב ,לאופניים,
להליכה ולהובלה והן עבור אמצעי התחבורה הציבורית השונים  -אוטובוסים ,רכבות ,מעבורות וכו'50.

לדוגמה SWestrans ,היא הרשות האחראית על התחבורה במרחב דרום מערב סקוטלנד .הרשות
אחראית על קביעת האסטרטגיה וההוצאה לפועל של תוכניות הן עבור תשתיות לכלי רכב ,לאופניים,
להליכה ולהובלה והן עבור אמצעי התחבורה הציבורית השונים  -אוטובוסים ,רכבות ,מעבורות וכו'51.

בישראל
בישראל משרד התחבורה הוא שאחראי על כל התכנון התחבורתי .הן על תכנון התשתיות ,והן על
ניהול התחבורה הציבורית .הרשויות המקומיות מעורבות מעט מאוד בתחום זה .מודל ריכוזי זה יוצר
חוסר יעילות ,תכנון לא אופטימלי ועיכוב רב בביצוע פרויקטים .כדי להתמודד עם בעיה זו התקבלה
החלטת ממשלה בנוגע להקמת רשויות מטרופוליניות בדצמבר  52,2011יחד עם ההחלטה להקמת
רשות ארצית לתחבורה ציבורית .הרשות הארצית אכן הוקמה ב ,2014אולם הקמת הרשויות
המטרופוליניות לא קודמה.
תזכיר הצעת חוק 53להקמת רשויות מטרופוליניות שפורסם במרץ ( 2018בעקבות החלטת ממשלה
בנושא מינואר  )542018מציע להעביר סמכויות ממשרד התחבורה ומעט מהסמכויות הקיימות כיום
לרשויות המקומיות לרשויות תחבורה מטרופוליניות שיוקמו תוך הפחתת העומס המוטל על משרד
התחבורה מצד אחד ושמירה על ס מכותו להתוות את מדיניות התחבורה הציבורית מצד שני .מוצע
שרשויות אלה יפעלו בהתאם למדיניות הממשלה ותוך עדכון הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
והמפקח על התעבורה בתוכניותיהן ,וכן הן יהיו חייבות לעמוד באמות המידה של האחרונים .מוצע
כי בשלב זה יוקמו רשויות מטרופוליניות באזור ירושלים ובאר שבע ,והחלטה על הקמה של רשויות
נוספות תהיה בסמכות שר התחבורה.
התזכיר מציע שכל רשות תהיה אחראית בתחומה על קביעת מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח לצד
תוכניות לטווח הקצר והבינוני בתחום התחבורה הציבורית וכן בתחומי ניידות נוספים :תחבורת

 51רשות התחבורה בדרום מזרח סקוטלנד
 52הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה -מטרופולין ירושלים ומטרופולין באר שבע ,החלטת ממשלה 2018 ,3426
 53תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב  ,)2019התשע"ח2018-
 54הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה -מטרופולין ירושלים ומטרופולין באר שבע ,החלטת ממשלה .2018 ,3426

- 39 -

אופנים ,הסדרי תנועה ,מתן מענה לציבור (תלונות ציבור ,שירות לקוחות ועוד) .כמו כן ,שהרשות
תעודד שימוש בתחבורה ציבורית ותפעל לפיתוחה וקידומה .בנוסף מוצע להקנות לרשות סמכויות
תמרור .את הצעות תקציב הראשות יאשרו כל שנה שר התחבורה ושר האוצר ותקציב הרשות ייקבע
במסגרת חוק התקציב השנתי.

עיקרי מהלך הקמת רשויות תנועה מטרופוליניות וולונטריות
ביצוע תהליך הדרגתי שמסגרתו יוקמו  4רשויות מטרופוליניות 2 .עקרונות מנחים לביצוע המהלך:
 .1ויתור מינימלי של הרשויות המקומיות על סמכויותיהן בתחום.
 .2התאגדות ווטלנטרית ובחינת סטטוטוריקה נדרשת רק לאחר התקדמות התהליך.
שלב ראשון
א .הקמת רשות מטרופולינית על בסיס וולונטרי של רשויות מקומיות באותו אזור מטרופוליני –
הקמת חברה לתועלת הציבור (חל"צ) על ידי החברות בהתאגדות.
גוף שיצליח לאגד לפחות  8רשויות מקומיות יזכה למענק הקמה ממשרד התחבורה .על החל"צ
לכלול לפחות מחצית מתושבי המטרופולין ו/או מחצית מהרשויות הפועלות במטרופולין.
בחל"צ תהיה נציגות למשרד התחבורה או מי מטעמו .נציג זה יהיה בעל זכות וטו .הפעלת זכות
הוטו תצטרך להיות מנומקת .לא הופעלה זכות הוטו בתוך  30יום מיום קבלת ההחלטות בחל"צ,
יראו החלטה זו כמאושרת.
ב .בשלב זה יוקנו לחל"צ מספר סמכויות:
( )1אפשרות לקביעת שינויים במסלולי התחבורה הציבורית לרבות שינוי במיקום תחנות
איסוף והורדת נוסעים.
( )2הקצאת נתיבי תחבורה ציבורית משותפים.
( )3סגירת נתיבים לתנועת כלי רכב (פרטיים או בכלל).
( )4הקמה ותפעול של מרכז ניהול תנועה מטרופוליני – על מרכז זה לנהל את התנועה באופן
אקטיבי וחכם באופן שמקשר בין הביקוש וההיצע.
( )5תיחום אזור מופחת פליטות אשר יאסור/יתמחר כניסה לאזור מוגדר של אמצעי תחבורה
שונים על פי רמת הזיהום.
ג .מרכז ניהול תנועה מטרופוליני –
מטרתו המרכז תהא שיפור התקשורת בין כלל הגופים העוסקים בתחבורה בישראל  -משרד
התחבורה ,הרשויות המקומיות ,משטרה ,מפעילי התחבורה הציבורי ועוד וזאת בפלטפורמת
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הרשות המטרופולינית .המרכז יוביל לקיצור זמני התגובה לאירועים בלתי מתוכננים ,כמו תקלות
ושינויים לשירות משופר למשתמשי התחבורה הציבורית .המרכז יספק את השירותים הבאים:
( )1שירותי ניהול תנועה  -החלפת תכניות רמזורים ,פריסת סיירי תנועה ,הפצת מסרי
תנועה ,פיקוח על קבלנים ועל התקנת מערכות טכנולוגיות חכמות לניהול תנועה.
( )2שירותי תכנון  -תכנון רמזורים וצמתים.
( )3שיפור תהליכים וכלים לניהול תנועה  -מעקב אחר ביצוע ויישום התכנון ,הפקת
לקחים ושיפור .איתור טכנולוגיות חדשות רלוונטיות לניהול תנועה ויישומן.
שלב שני
בתום שנתיים מיום הקמת החל"צ ,יינתנו לו סמכויות נוספות:
א .תכנון מערך התחבורה הציבורית – לרבות מסלולי הקווים ,תדירות ,אמצעי התחבורה
השונים (אוטובוס רגיל ,אוטובוס קטן ,מונית שירות וכדומה) .תפעול המכרזים יישאר
בסמכות הרשות הלאומית לתחבורה ציבורית.
ב .הכנת תוכנית אב לתחבורה מטרופולינית – תכנון הפיתוח של המרחב המטרופוליני לרבות
מערכות להסעת המונים ,תחבורה ציבורית והתשתית הנדרשת לה ,תחבורה שיתופית,
נתיבי אופניים ,הליכתיות ועוד .על תוכנית זו להוות בנוסף מצפן לתוכנית המדיניות של
הרשויות המקומיות עצמן .לדוגמא ,המלצה לרשויות המקומיות על מדיניות חניה ,מדיניות
לאופניים וכדומה.
התוכנית תידרש באישור משרד התחבורה ותקצוב יישומה.
התחום הבין מטרופוליני
 .1החלטות בנוגע לתחבורה ציבורית בין מטרופולינית (אוטובוסים בין עירוניים ,רכבת)
יישארו בסמכות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית .עם זאת ,הן תכנון והן הוצאה לפועל
של מהלכים בנושא יתקבלו בשיתוף פעולה והתייעצות עם הרשויות המטרופוליניות
הרלוונטיות.
 .2החלטות ותכנון תשתיות בין מטרופוליני יישארו בסמכות משרד התחבורה.
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פרק  – 2מחיר הדרך ( )Road Pricingומחיר החנייה ()Parking Pricing
)1

מחיר הדרך
רקע
הגודש בכבישים ,הפקקים ,מובילים להפסדי זמן גדולים (נהג שנכנס ללב מטרופולין תל-אביב ויוצא
ממנו בשעות השיא מבזבז  200-250שעות בשנה ,זמן השקול ל 5 -שבועות עבודה כל שנה) ,לזיהום
אוויר ולאובדן חלק גדול מקיבולת הכביש (למשל ,בשעה  13:00עוברות בנתיבי איילון כפול מכוניות
מאלה בשעה  ,16:00אז הצורך בה הוא הגדול ביותר) .הגודש בכבישים נובע למעשה ממצב של
חלוקת משאב שנמצא במחסור בין רבים המבקשים לצרוך אותו .הקצאת המשאב במחסור ,הכביש
נקבעת כיום באמצעות תורים  -הפקקים ,ולא דרך שיווי משקל של הצע וביקוש.
מנגנון ההקצאה המקובל והמצליח ביותר הוא מנגנון הקצאה באמצעות מחירים .המחירים מביאים
את המערכת לשיווי משקל כך שאין מחסור או עודף או תורים .במקרים שבהם הביקוש תנודתי
המחירים משתנים בהתאם לביקוש .כך קורה עם מחיר המלפפונים בשוק ביום שישי ,עם מחיר
טיסות לחו"ל בסוף אוגוסט ,עם אתרי סקי בחנוכה ועם מחירי בתי מלון בחגים 55.כמובן ,ששיטה זו
לבד אינה מספיקה לפתרון כל בעיית הגודש ולצד צעד זה נדרשים צעדים נוספים כגון מנגנון מחירים
לחנייה ,שיפור וייעול התחבורה הציבורית ,עידוד שיתוף נסיעות וגמישות בשעות העבודה .יישום
של מנגנון מחירים בכביש מתבצע באמצעות הטלת אגרות גודש ("מחיר דרך") באחת מהדרכים
המקובלות (טבעות אגרה ,תוכנית חיוב אזורי או מערכת חיוב רציף) או מתן תמריצים לנהגים אשר
נמנעים משימוש בקיבולת הכביש הנמצאת במחסור ("פרס") תוך קביעת מחיר השימוש בקיבולת
הכביש בהתאם לכל נסיעה.
בנוסף ,הרחבת רשת הכבישים אינה צפויה להקטין את הגודש בכבישים בטווח הארוך ,שכן
הכבישים שנבנים מתמלאים במהירות ברכבים חדשים כתוצאה משני תהליכים :התהליך הראשון
הוא הגידול באוכלוסייה והגידול ברמת המינוע; הדבר נכון במיוחד למדינה כמו ישראל שאוכלוסייתה
גדלה בקצב מהיר בהשוואה למדינות המפותחות ,כך שנדרשת השקעה בהיקף רב רק בשביל לעמוד
במקום .התהליך השני ,נובע מכך שקיים ביקוש מושרה לשימוש בשטח הכביש .ישנם ממצאים
רבים בעולם שמראים שהביקוש לשימוש בשטח הכביש גדל ככל שההיצע גדל ,ומכאן שסלילת

 55ניצן יוצר ,תוצאות ניסוי "נעים לירוק"2017 ,
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כבישים נוספים לא צפויה לפתור את הבעיה ,מה גם שבמקרים רבים אין אפשרות כזו להרחבת
הכביש.

56

ברור לכל שכבר היום המיסוי על הרכב בישראל הינו גבוה ביותר ,ולכן אין מקום להטלת מיסים
נוספים על הנהגים .מאידך ,ניתן בהחלט להמיר מס אחד במשנהו ,כך שמערכת המס תשרת את
המטרות שלשמן הוטל – תמחור העלויות החיצוניות שמייצר השימוש ברכב.

בעולם
שימוש במיסי גודש הנו נפוץ במספר מקומות ברחבי העולם ובכל מקום בו יושמו אגרות אלה הגודש
פחת במידה משמעותית .במקומות שונים ניתנים פטורים מתשלום לכלי תחבורה שאת השימוש
בהם המדינה רוצה לעודד  -למשל כלי רכב חשמליים ,וכך בנוסף לצמצום הגודש האגרות גם מהווה
תמריץ לקידום יעדים אחרים בהם תומכת המדינה .כמו כן ,מרבית הערים והמדינות משקיעות את
ההכנסות מאגרות הגודש בפיתוח תשתיות תחבורה בכלל ותחבורה ציבורית בפרט.
•

בסינגפור החלו לגבות מיסי גודש כבר ב .1975 -מערכת רישוי אזורי החלה לפעול במהלך שעתיים
בשעות הבוקר בימים שני עד שבת וזאת באמצעות  22נקודות כניסה מאוישות .התשלום הינו
עבור הנסיעה בתוך הטבעת ,ולא רק כאשר הטבעת נחצית .במקביל ,הועלה מחיר החנייה ב-
 .100%ב 1989 -מחיר האגרה ירד ,אך בוטלו מרבית הפטורים שניתנו בתחילה וכן התוכנית
הורחבה גם לשעות הערב .ב 1998 -עברה סינגפור למערכת  ERPמתקדמת יותר .נקבע כי מהירות
הנסיעה תעמוד על רף מסוים ,והמחיר ישתנה כנדרש על מנת להבטיח מהירות זו .החל מהשנה
הבאה אמורה השיטה להשתנות כך שהיא תהייה מבוססת מערכת ניווט לווייני .יחידה חדשה
תחליף את היחידה המותקנת כיום ברכבים ותספק שירותים כגון הפצת אזהרות תנועה או
אפשרות לתשלום עבור חנייה.

•

בלונדון החלו את תוכנית מיסי הגודש בשנת  .2003התשלום חל בימים שני-שישי לאורך רוב שעות
היום .לתושבי האזור יש הנחה בגובה  .90%כתוצאה מהתוכנית ,חלה ירידה של כ 16% -בכמות
הרכבים .כמות הרכבים הפרטיים ירדה ב ,36% -אך חלק מירידה זו קוזז עקב עלייה בנסועה של
אוטובוסים ואופנועים .זמן ההמתנה לאוטובוסים פחת ב 48% -בתוך שנתיים.

•

בשטוקהולם החלו מיסי הגודש כניסוי שנמשך חצי שנה בשנת  .2006השיטה הינה טבעת אגרה
סביב העיר הפנימית של שטוקהולם .העלות בשטוקהולם נמוכה יחסית ועומדת על כ 2 -יורו בלבד
בשעות השיא .טרום תחילת הניסוי ,רק כ 40% -היו בעד יישום אגרת גודש ,אך בסקרים שנערכו

 56עומר מואב ושני שרייבר ,איך ניתן לצמצם את הצפיפות בכבישים על ידי אגרות גודש2017 ,
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בשנים  ,2007-20111שיעור התמיכה כבר הגיע ל .74% -גם בשטוקהולם נפח התנועה ירד באופן
משמעותי (כ .)20%-18% -בעורקי התנועה המובילים אל העיר בבוקר ,זמן העיכובש בגודש פחת
בממוצע ב.33% -
•

במילאנו החלה ב  2012גביית אגרה עבור השימוש בדרך לטובת צמצום זיהום האוויר .כתוצאה
מגבייה זו בין השנים  2012-2015זוהתה ירידה של כ 30%בגודש בכבישים ,השימוש בתחבורה
ציבורית עלה ב ,5%יותר מ 60%מהכנסות המדינה מאגרות אלה הושקעו בשיפור התחבורה
הציבורית ו 20%נוספים הושקעו בפיתוח תחבורה ברת קיימא.

•

בניו יורק הוחלט על תוכנית למיסי גודש אשר תחל ב .2021 -פרטי התוכנית עדיין לא ידועים.

בישראל
על פי דו"ח של ה OECDשפורסם בדצמבר  2019מיסי הגודש הם הדרך היעילה ביותר באופן מידי
וגם לטווח הארוך לצמצם את הגודש ולשנות את הרגלי הנהיגה של הנהגים .הדו"ח מציע שני
מודלים לגבייה שמתאימים לישראל .הראשון ,גבייה ב"טבעות" מסביב לתל אביב ,בהתאם למרחק
מהעיר .השני ,תשלום ברדיוס ק"מ אחד מסביב לת"א בלבד במחיר שמשתנה על פי

הביקוש57.

ככל הידוע ,בימים אלה במשרד האוצר מתגבשת תוכנית לגביית מיסי גודש בכניסה לערים מרכזיות
בגוש דן .מבוססת על "טבעות" סביב תל אביב ותמחור בהתאם לביקוש .חשוב לציין כי החלטה כזו
להחיל אגרות גודש בישראל היא בסמכות של הממשלה ולכן לא ניתן להעבירה ללא ממשלה
שתחליט בנושא.

עקרונות מהלך "מחיר הדרך":
 Future Mobility ILמציעה מודל של תמחור השימוש בכבישים העמוסים (ורק בהם) לצד הפחתת
מיסים אחרים על הרכב ותגבור מערך האוטובוסים באופן משמעותי .על פי מודל זה ,נהג שימנע
אפילו בחלק מימות השבוע מנסיעה בכבישים העמוסים ייהנה מתשלומים נמוכים יותר עבור הרכב
ורק נהג שימשיך וייסע באופן קבוע בכבישים העמוסים ישלם יותר.

 - OECD 57דוח מיוחד על הערכת תמריצים להפחתת עומסי התנועה בישראל2019 ,
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אנו מציעים יישום המודל בשני שלבים:
שלב ראשון
יישום תוכנית הדומה לתוכנית משרד האוצר למיסי גודש לפי טבעות באזור גוש דן על פי העקרונות
הבאים:
א.

יישום התוכנית ב 3 -טבעות שונות ,אשר נותנות כיסוי לכל האזור – בטבעת הראשונה יהיה
מרכז תל אביב .בטבעת השנייה צפון ודרום העיר ,וכן הערים :בני ברק ,גבעתיים ,רמת גן ,חולון
ובת ים .בטבעת השלישית :הרצליה רמת השרון ,פתח תקווה ,קריית אונו ,ראשון לציון.

ב.

הגבייה תיעשה באמצעות התקנת צ'יפ ברכבים ללא צורך בהצבת תשתיות יקרות הדורשות
הקצאת שטחים.

ג.

מספר אפשרויות למדידה:
(א) כשליש מהמכוניות כבר נמצא מכשיר שבאמצעותו ניתן לנטר את הרכב .
(ב) בשני השלישים האחרים ,התקנת מכשיר ברכב – התקנה עצמאית של התקן שיגיע
לבית הלקוח או הגעה למוסכים והתקנה בהם בעלות מינימלית.
אין צורך בתשתיות ברשת הכבישים כגון מצלמות ויש לעבור לשימוש בטכנולוגיות
המתקדמות הקיימות כיום.

ד.

גובה המס יעמוד על כ ,₪ 6-15 -בהתאם לשעות הביקוש וסך התקבולים יעמדו על כ2 -
מיליארד  ₪בשנה .תשלום מקסימלי של עד  ₪ 300בחודש.

ה.

מחירים קבועים  -המחיר לא ישתנה בהתאם לעומס באופן דינמי שכן מתן הודאות למחיר
הנסיעה טרם היציאה מהבית וכן הפשטות הינם חשובים ביותר.

ו.

אי מתן הנחות לתושבים -לא יינתנו הנחות לתושבים הגרים בסמוך לעומס התנועה .יש לזכור
כי לרשות תושבים אלה עומדות אלטרנטיבות של תחבורה ציבורית טובות יותר ,ולכן בקלות
יחסית יוכלו לקבל את מלוא התמריץ .על פי העיקרון של עלות השימוש בקיבולת הכביש ,כל
משתמש נדרש לשלם עלות זו.

ז.

לא ייעשה שימוש במידע שייאסף מהמכונית לצרכים אחרים ברמה הפרטנית ,וכל המידע יעבור
אנונימיזציה כך שלא יחול מעקב אחר הנהגים מעבר למדידת הנסיעה לשם חישוב התמריץ.
בכך תישמר פרטיות הנהגים.

ח.

האחריות להצטרפות חלה על בעל הרכב :מי שלא יתקין מכשיר מדידה יחויב ב ₪ 300 -בחודש.

ט.

אופן התשלום  -חשבון בזמן אמת באפליקציה  +אתר  +שליחת חשבונית במייל ו/או בדואר
מדי חודש .ניתן יהיה לעקוב אחר עדכון דרישות התשלום בכל עת במהלך החודש.
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י.

סך התקבולים ישמש להפחתת אגרת הרישוי השנתית (למעט ברכבי יוקרה) ,כך שהתוכנית
לא תהווה תוספת מס לציבור.

יא.

במקביל ,יושקע תקציב תוספתי בסך  1מיליארד  ₪בשנה לשם הרחבת היצע התחבורה
הציבורית באופן משמעותי .התקציב ישמש לטובת נסיעות זמינות ותדירות לתחנות רכבת,
הגברת תדירות האוטובוסים ותוספת שירות למרכזי תעסוקה.

שלב שני
יישום מלא של מיסי גודש בכל המדינה ,וזאת על פי העקרונות הבאים (בנוסף לעקרונות המוזכרים
בסעיף הקודם):
א .מעבר משיטת "טבעות" לתוכנית רישוי אזורי ( .)Area Licensing Schemesקרי ,תשלום בגין
נסיעה בתוך האזור ,ולא רק בחצייה של טבעת.
ב .תמחור קיבולת הכביש בפרמטרים הבאים:
עומס הכביש (מדידה על פי מהירות ממוצעת) – סיווג כל כביש לרמות שונות:
• עמוס מאד – עלות נסיעה ₪ 15
• עומס בינוני – ₪ 8
• ללא עומס  -חינם
עומס הכביש כולל בתוכו את המיקום ,כיוון הדרך והשעה
ג 3 .מקטעי זמן בלבד במהלך יממה20.00-07.00 ,10.00-20.00 ,7.00-10.00 :
ד .בשלב השני ליישום התוכנית יש לשקול מעבר לתמחור דינמי – תמחור המשתנה בהתאם
למהירות הנסיעה הרצויה (בדומה לסינגפור) .המלצה זו אינה חד משמעית ,ויש לבחון מודל זה
לאור הניסיון משלב א'.
ה .מתן הנחה משמעותית/פטור מתשלום לנוסעים המשתמשים ב Carpooling -של  3נוסעים
ומעלה (לרבות פטור לתחבורה הציבורית) – בהמשך ,כאשר תימצא הטכנולוגיה המתאימה לכך
לשם יישום
ו.

במידה וסך התקבולים יהיה גבוה יותר – הכסף יוחזר לציבור באמצעות ביטול מלא של אגרת
הרישוי השנתית והגברת עצימות התחבורה הציבורית (לא כולל השקעה בפרויקטי תשתית
בתחבורה הציבורית – להם יוקצה תקציב נפרד).
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)2

מחיר החנייה
רקע
בדומה לגודש בגבישים גם החניה היא משאב במחסור .השטח שחניות תופסות ברחבי העיר גדל
משנה שנה ,בהתאם למספר כלי הרכב הפרטיים שגדל ובשל התפתחות האזורים העירוניים .מדיניות
של מתן פתרונות חניה בהתאם לביקוש הגבוה בערים מובילה להגברת השימוש ברכב הפרטי ,אינה
ברת קיימא  ,תורמת לגודש בכבישים ופוגעת בשטחים הפתוחים .על פי הערכות שנעשו במשרד האוצר
עוד ב ,2013 -העלות החיצונית של חנייה חופשית (או במחיר נמוך) מסכמת בכ 5.2-מיליארד  ₪בשנה.
כפי שיש לנהל את הביקוש לקיבולת הכביש -כך יש לנהל את הביקוש לשטחי החנייה .חוקרים
במקומות שונים בעולם סבורים ששמירה על כ 20%חניות פנויות בכל רגע נתון תעלים את תופעת
שיטוט המכוניות בעיר 58.ישנן שיטות רבות לעשות זאת :העלאת מחיר החנייה ,הן על שפת המדרכה
והן לתושבים ,דרישה למקסימום חניות (במקום מינימום חניות) .בנוסף ,כיום קיימות טכנולוגיות
מתקדמות בתחום החנייה ,שמיטיבות גם עם הנהג וגם עם מפעיל שירותי החנייה .למשל קביעת
תשלום בהתאם להיקף הביקוש ,מעקב אחר חניות פנויות באמצעים אוטומטיים ועדכון הנהגים דרך
אפליקציה ועוד.

בעולם
ערים רבות ברחבי העולם שינו את מדיניות החנייה בשטחן והחלו להפעיל מנגנוני מחירים ומדיניות
מתקדמת על מנת להפחית את גודש התנועה .ביניהן  -הלסינקי בפינלנד (שנות ה ,)70-אמסטרדם
בהולנד (שנות ה ,)90-לונדון בבריטניה (שנות ה ,)90-אדינבורו בסקוטלנד ,אוסלו בנורבגיה ועוד רבות
אחרות.
בסן פרנסיסקו ,לדוגמא ,ב 2011החל יישום  - SFparkשיטה בה התמחור נקבע לפי הביקוש והתשלום
מתבצע דרך אפליקציה שמיידעת את החונים על המחיר העדכני וחניות פנויות 3 .שנים לאחר תחילת
השימוש בשיטה ,במחקר שבדק את תוצאותיה ב ,2014נמצא כי זמן השיטוט בחיפוש החנייה פחת
בכ ,50%וכי זמינות החניות הפנויות בעיר עמדה על

כ59.60-80%

 ,ITP 58יתרונות מניהול חניה במחקר הלונדוני ,מועצת לונדון2018 ,
 ,Robert C. Hampshire ,Rachel R. Weinberger ,Adam Millard-Ball 59האם החניות לאורך המדרכה  80%מלאות או  20%ריקות? בחינת ההשלכות של
ניסוי חנייה של סן פרנסיסקו ,2014 ,מחקר תחבורה חלק א :מדיניות ותרגול
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בסיאטל העלו את מחירי הארנונה לחנייה .בנוסף בעיר קביעת מחיר החניה מתבצעת באופן דינמי,
בהתאם לביקוש ושיקולים נוספים ,והמחיר יכול לנוע בין  .4$-1$כמו כן ישנן מפות נגישות המתעדכנות
בזמן אמת המשקפות את זמינות החניות בעיר לטובת הפחתת השיטוט הנדרש בחיפוש חניה.

בישראל
קביעת תעריפי החניה אינה בסמכות הרשות המקומית וזו כפופה לתקנות ומדיניות משרד הפנים
בנושא .אולם ,כן בסמכותה לפטור את תושבי הרשות מתשלום עבור חנייה .התעריפים הזולים עבור
החניה על שפת הרחוב בערים בישראל מעודדים את השימוש ברכב הפרטי ואת השיוט הממושך
בכביש על מנת להימנע מתשלום עבור חניון בתשלום.
מחיר החנייה המקסימליים בחלק מהערים הגדולות בישראל הינם  ₪ 6.2בת"א (מחיר הנמוך
משמעותית ממחרי החניונים) ₪ 5.7 ,בירושלים ובאר שבע ₪ 5 ,בחדרה.
ב 2016-נערך תיקון לתקנות חוק התכנון והבנייה הנוגע ל"התקנת מקומות חניה" .תיקון זה כלל מעבר
מתקני מינימום למקומות חנייה לתקני מקסימום .ההתקנות החדשות קובעות הפחתה משמעותית
עבור ייעודי מסחר ותעסוקה אך לא עבור תשתיות מגורים .אנו ממליצים לבחון הפחתת תקני החנייה
גם בייעודי מגורים.
לצד אלה ,כיום ,מתן שירותי חנייה הינה הוצאה מוכרת למס עבור המעסיק ,ופטורה ממס עבור העובד.
מצב זה מפלה עובדים שאינם משתמשים ברכב פרטי ואינם מנצלים הטבה זו .הטבה זו היא היחידה
שאינה ממוסה ,לעומת הטבות כגון ארוחות ,שירותי הסעות ,ביגוד שאינו נדרש לצורך התפקיד וכדומה,
אשר אינן פטורות ממס.
בנוסף ,במספר רב של רשויות מקומיות קיימת התעלמות מנושא חניה על מדרכות ,תופעה המתרחבת
ככל שרמת המינוע (מספר המכוניות לאלף איש) עולה .ברשויות מקומיות מסוימות לא אוכפים את
איסור החנייה על המדרכה ,ואף יש שמצהירות באופן פומבי כי הן מאפשרות בשעות מסוימות (לרוב
בשעות הלילה ) חנייה על המדרכה ,וזאת בניגוד לחוק .רשויות אלה נוקטות בגישה זו בשל "מצוקת
החניה" של התושבים .משאב הניתן בחינם ,במקרה החנייה ,ככל הנראה תמיד יישאר משאב במחסור
– משאב שהביקוש לו לא יפחת משום שהוא ניתן בחינם .לכן" ,מצוקת החניה" לא תיפתר עם שחרור
מקומות נוספי ם לחנייה ,ותוך כדי חלה פגיעה אנושה בשאר משתמשי הדרך .מרחב הולכי הרגל,
האמור להיות מוגן באמצעות המדרכות ,מצטמצם מאד והופך להיות לא בטיחותי .אוכלוסיות שונות
כגון זקנים ,בעלי מוגבלויות וילדים ,מודרים מהמרחב העירוני כאשר המדרכה אינה בטוחה .הולכי הרגל
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נאלצים פע מים רבות לעבור להליכה על הכביש ,ובכך מסכנים את בטיחותם מאד ,במיוחד בשעות
הלילה .חשוב לציין כי החוק הינו מפורש מאד ,ועל פיו" ,ראש העיריה רשאי ,לאתר התייעצות עם מפקד
המשטרה ,לקבוע חלק ממדרכה לחניה ,ובלבד שניתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי רגל ולעגלות
ילדים" .לרוב ,ברשויות המתירות חנייה על המדרכה ,ראשי העיר לא עורכים התייעצות זאת כקבוע
בחוק ,ולא קובעים את ההסדרים כנדרש.

עקרונות מהלך "מחיר החנייה"
א .מיסוי הטבת חנייה
שירותי חנייה הינה הוצאה מוכרת לצורכי מס עבור המעסיק ,ופטורה ממס עבור העובד .חיוב במס
עבור העובד צפוי להשפיע על בחירתו של העובד האם להגיע ברכב פרטי למקום העבודה או לבחור
באמצעים חליפיים.
 .1החלת מס הכנסה עבור החזר הוצאות חניה של המעסיק לעובד.
 .2שווי חניה יוטל על כל מי שמקבל מקום חניה במקום העבודה (בדומה לשווי שימוש ברכב):
• לכלל העובדים יוצע לוותר על החניה ,עובד שיחבר להמשיך להחזיק בחניה ינוכה משכרו
שווי השימוש בה.
• שווי הניה יחול על כלל סוגי החניות  -בין אם הן בבעלות המעסיק או שאינן.
• גובה שווי החנייה ייקבע על פי סיווג ל 3-על פי המיקום הגיאוגרפי של מקום העבודה :בערים
הגדולות והצפופות התעריף יהיה הגבוה ביותר ובאזורים מרוחקים מאוד בהם עלות החניה
זניחה לא יחול תשלום .גם בכל עיר יחול תעריף דיפרנציאלי המחולק ל 3-רמות נוספות.
• חלוקת הזכאות לתווי חניה תעשה בהתאם לקיבולת החניה.
• אומדן צפוי הכנסות מהמהלך 1.6 :מיליארד  ₪בשנה.

ב .פטור ממס לעובד עבור הוצאות תחבורה ציבורית
כיום העובדים משלמים מס על החזרי הוצאות נסיעה ,לרבות שימוש בתחבורה ציבורית .מוצע כי
הוצאה זו לא תחשב כהכנסה לצורכי מס לשם עידוד השימוש בתחבורה הציבורית .פטור זה יכלול
הטבת הסעות עובדים.
אומדן הפסד הכנסות ממיסים 1.3 :מיליארד .₪
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ג .הכפלת תעריפי החנייה בכחול-לבן והפיכתם לתעריפי מינימום (במקום מקסימום) ,כך שכל
רשות מקומית תוכל לבחור את המחיר המתאים לה מעל מחיר המינימום .מהלך זה יחול רק
ברשויות בהן  50אלף תושבים או יותר.
המחיר המינימלי צריך להיות דומה למחירים הנהוגים בחניונים הפרטיים .במצב בו החנייה
בשפת הרחוב זולה מאשר חנייה בחניונים ,שיוט הינו הבחירה הרציונלית של הפרט .באופן
קולקטיבי ,מצב זה יוצר גודש תנועה ,תאונות דרכים ,בזבוז דלק ,זיהום אוויר ואף משפיע על
רמת החיים של הולכי

רגל60.

לכן ,יש להכפיל את מחיר החנייה בכחול-לבן בערים

הגדולות ,ולאפשר לרשות המקומית לקבוע מחיר הגבוה ממחיר המינימום.
ד .תמרוץ רשויות מקומיות להפוך נתיבי חנייה לנתיבי תחבורה ציבורית (נת"צ) או נתיבים
לאמצעים דו גלגליים -אופניים וקורקינטים (נד"ג) כמפורט בפרקים הרלוונטיים העוסקים בנת"צ
ובאמצעים דו גלגליים.
ה .אכיפה ישירה ובלתי מתפשרת כנגד חניה על מדרכות ,וביטול כל הסדר עירוני המאפשר חנייה
בניגוד לחוק.

 60עומר שפרינצק וספיר גוזלן" ,מדיניות החנייה בערים מרכזיות" ,יולי 2017
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פרק  – 3המרחב העירוני
)1

מיתון תנועה
רקע
אזורי מיתון תנועה הם אזורים בהם מהירות הנסיעה מוגבלת למהירות נמוכה באזורי שכונות
מגורים ,אזורים עמוסים בהולכי רגל כמו מרכזי ערים או מרכזי תעסוקה .מטרתם המרכזית של
אזורים אלו היא לרוב שיפור הבטיחות של הולכי הרגל  -צמצום תאונות הדרכים והפחתת הסיכויים
לתאונות קשות .לצד זאת ,הם מביאים גם לשיפור רווחת התושבים (צמצום רעש וזיהום אוויר)
והגברת השימוש באופניים וקורקינטים .ברחבי העולם מהירות באזורים אלו שונה ,ונעה בין 10-40
קמ"ש בהתאם לתנאי הדרך.
ישנם אמצעים שונים למיתון התנועה :מעברי חצייה מוגבהים ,פסי האטה" ,שער" כלשהו (לא שער
של ממש ,אלא מדרכה מוגבהת ,תמרורים ,עמודים ,או כל אמצעי המסמן כניסה ויציאה מהאזור).
שינויים בתוואי הכביש כמו צמצום שדה הראייה ,חידוד פניות ,ביטול פניה חופשית ימינה ,כיכרות
תנועה ,הצרת הנתיבים .כמו כן ,תמרורים סימנים ושלטים המעידים על נוכחות של הולכי רגל באזור
ודורשים להאט את המהירות ולשים לב אליהם.
באזורים ממותני תנועה קל ונוח יותר להתנייד במגוון אמצעים .אוכלוסיות שונות כגון זקנים ,ילדים
ובעלי מוגבלויות חשים ביטחון רב יותר לנוע במרחב הציבורי .אזורים אלה בטוחים יותר ,שקטים יותר
ונקיים יותר מבחינת זיהום האוויר.

בעולם
ערים רבות בעולם הגדירו אזורי מיתון תנועה ,ומחקרים רבים שבדקו את הנושא מצאו שיפור
משמעותי בבטיחות בהן .כך למשל בגרמניה אזור מיתון תנועה הוביל לירידה של  57%בכלל
התאונות קטלניות וירידה של  45%בכלל התאונות קשות .התאונות בהן מעורבים הולכי רגל
הצטמצמו בכ ,43%התאונות במעורבות אופנים הצטמצמו

ב61.16%

 ,Rune elvik 61תוכניות להפחתת תנועה במרחב העירוני :מטא-מחקר של אפקטי הבטיחות ,Accident Analysis & Prevention ,2001 ,גיליון  ,33עמ'
327-226
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דוגמא נוספת היא העיר ונקובר ,קנדה .מועצת העיר החליטה לאסור על בניית דרכים מהירות בעיר
ואף למתן תנועה בדרכים מהירות קיימות ,וכך הצטמצמו הכבישים המהירים לכביש מהיר אחד
בלבד הנכנס לעיר .כיום ,סך  50%מסך הנסיעות בעיר מבוצעות ברגל ,באופניים או בתחבורה
ציבורית.
דוגמא נוספת הינה כביש ז'ורז' -פומפידו בפריז ,צרפת .החל משנת  1995הונהגה שם מסורת לפיה
החלק המרכזי בכביש הפך להיות מרחב להולכי רגל בכל יום ראשון .בהמשך ,בשנת  2002הוחלט
כי במהלך כל חודש אוגוסט הכביש יהפוך למרחב להולכי רגל .בשנת  ,2016הפך החלק המרכזי
בכביש להיות מרחב קבוע להולכי רגל ומקטע הכביש בוטל כליל.

בישראל
בישראל המהירות המקסימלית המותרת
באזור מיתון תנועה היא  30קמ"ש .אזורים
כאלה קיימים בערים רבות בארץ ובמיוחד
בתל אביב .בתל אביב ,על אף שאזורים
רבים מוגדרים כממותני תנועה ,ומהירות
הנסיעה בהם מוגבלת ל 30קמ"ש אין
שימוש בכלל במעברי חצייה מוגבהים.
בערים אחרות בארץ קיים שימוש רחב
במעברי חצייה מוגבהים באזורי מיתון
תנועה ,אולם מגבלת המהירות ל 30קמ"ש
לא מפורסמת ואינם שלטים המנחים את
הנהגים על כך.
בשנת  2018פרסמה הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים תוכנית ,המורכבת מ5-
צעדים מרכזיים אותם יש לבצע כדי לטפל
במצב62:

 62אזורי מיתון תנועה ,החסמים ליישום בישראל ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים2018 ,
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( )1פיילוט תכנון שכונה חדשה עם הסדרי מיתון תנועה.
( )2פיילוט מיתון תנועה בסביבה קיימת.
( )3הקמת צוות בין משרדי לליווי פרויקט מיתון תנועה
( )4הקמת צוות סטטוטורי לליווי וקידום התוכנות.
( )5שימוש במונחים אחרים ,שנשמעים טוב יותר לקהל – שמדגישים יותר את היתרונות
ופחות את המגבלות על הנהג.

עקרי התוכנית למיתון תנועה
העמדת תקציב ייעודי להכנת תוכניות עירוניות למיתון תנועה ברשויות המקומיות וביצוען.
הקריטריונים לתוכנית:
 .1שיפור האזורים ממותני תנועה הקיימים  -סימון ברור של האזורים הקיימים והצבת שלטים
המורים על הגבלת מהירות ל 30-קמ"ש .הגברת האכיפה באזורים אלה.
 .2פיתוח אזורי מיתון תנועה חדשים – קביעת מרחבים חדשים בהם יחול מיתון תנועה
 .3בטיחות הולכי הרגל – הבלטת מעברי החצייה ,במיוחד באמצעות הגבהה במקומות
הנדרשים (ברחובות "בינוניים" – שאינם ראשיים ואינם קטנים) ,אמצעי האטה לפני מעברי
חצייה ועוד.
 .4ביטול דרכים מהירות העוברות בערים והפיכתן לכבישים שאינם מהירים.

)2

הליכתיות ()Walkability
רקע
פתרון משמעותי לגודש במרכזי ערים הוא שיפור אפשרויות ההליכה במרחב העירוני באופן שיעודד
אנשים ללכת ברגל במקום להשתמש באמצעי תחבורה ממונע כלשהו .הליכתיות הוא מונח
המתייחס למידת הנוחות והבטיחות להולכי הרגל במרחב מסוים .הליכה היא פתרון תחבורתי
שמאפשר צמצום זיהום האוויר וצמצום הגודש .ההליכה מהווה פתרון לבעיית הקילומטר
הראשון/האחרון לצד שירותי מיקרו תחבורה נוספים.
השקעה בהליכה מהווה שינוי מיקוד מההשקעות בתחבורה שנעשו עד היום .העברת המיקוד
להליכה דורשת שיפור תשתיות ,שיפור המבנים וכן פיתוח שיפורים טכנולוגיים המעודדים הליכה.
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בעיר מותאמת להליכה יש רשתות שבילים המחברות אנשים לתחבורה ציבורית וכן פזורות ברחביה
אפשרויות לישיבה ומנוחה נעימות לאורך הדרך כמו ספסלים ואזורי מנוחה .כמו כן ,הגדלת השטחים
הירוקים והפארקים משמעותית בעידוד התושבים לצמצם את השימוש בנסיעה ולהגדיל את כמות
ההליכות שלהם .כדי לאפשר את אלה מרכיב מרכזי בגידול במספר הולכי הרגל הוא האופן בו ערים
מגבילות את השימו ש במכוניות בשטחן ,בין אם על ידי צמצום הכבישים והקמת פארקים ,העלאת
מחירי החנייה בתוך העיר או מתן העדפה להולכי רגל באזורים עמוסי תנועה בתוך העיר.
מהלך מקובל נוסף הינו סגירת מרכזי ערים לתנועת כלי רכב פרטיים .לסגירת עורקים משמעותיים
בערים בפני מכוניות פרטיות ישנן השפעות סביבתיות -צמצום הפליטות וזיהום האוויר; כלכליות-
צמצום פקקי תנועה ותאונות דרכים; חברתיות -תכנון אורבני ששם במרכז את הולכי הרגל ורוכבי
האופניים ומשפיע על איכות החיים .בשונה מאזורי פליטה נמוכה ,שלרוב רק מגבילים את כניסת
כלי הרכב המזהמים לאזור ישנם מקרים בהם אזור שלם או רק רחוב מסויים נסגרו לתנועת מכוניות
כדי לשפר את ההליכתיות ואת הגודש באזור.

בעולם
ערים רבות בעולם משקיעות משאבים כלכליים רבים ונוספים במאמץ להפוך את העיר למעודדת
הליכה יותר .ערים שונות משקיעות במרכיבים שונים בעידוד הלכתיות :חלקן משקיעות בבטיחות,
חלקן בהרחבת תשתיות ההליכה וכדומה.
כך למשל בשטוקהולם "חזון האפס" שם דגש על בטיחות הולכי הרגל בתכנון תשתיות הדרכים.
לצורך כך בעיר הפחיתו את מהירות הנסיעה המותרת ,הגדילו את מספר הכיכרות ,סוללים רחובות
ומתכננים את הרמזורים כך שיופחת הסיכון עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים

והאופנועים63.

סינגפור במסגרת יוזמת  Walk2Rideהקימה שבילים חדשים באורך של  200ק"מ ופארקים חדשים,
לצד  384גשרים עיליים להולכי רגל עם תשתיות מותאמות לתחנות אוטובוס.
בניו יורק ,ה"סנטרל פארק" ,המשמעותי מאוד בעיר ,והפיכת מסלול רכבת ישן למסלול הליכה יפה
ונעים (ה )Line Highמעודדים הליכה והינם מרכיב מרכזי בהפיכתה של ניו יורק לעיר שנחשבת לעיר
הכי תומכת הליכתיות בארצות הברית.64
הדוגמא המפורסמת ביותר לסגירת עורק משמעותי במרכז העיר היא סגירת מקטע של רחוב
 Broadwayהמפורסם בניו יורק בתוכו כלול גם חלק מה Times Square -שהפך למדרחוב .ברודווי

 63גודייר שרה ,הגישה השבדית לבטיחות בדרכים :התאונות הן לא הבעיה המרכזית2014 City Lab, ,
 64בנדיקס אריה 15 ,ערים מרכזיות ברחבי העולם שהחלו לאסור מכוניות2019 ,Business Insider ,
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היה רחוב עמוס מאוד הן במכוניות והן בהולכי רגל -וכלל המשתמשים הללו התקשו בתנועה בו.
בשנת  2009משרד התחבורה של ניו יורק יצא בתוכנית שבה כ 4-קילומטרים ברחוב ברודווי נסגרו
לתנועת כלי רכב פרטיים ,המדרכות הורחבו ,הוצבו רהיטי רחוב לטובת הולכי הרגל ונוספו נתיבים
מיוחדים לאופניים .לאחר השינוי נפח הולכי הרגל ברחוב גדל ב 11%-ומספר רוכבי האופניים גדל ב-
 16%באמצע שבוע וב 33%-בסופי שבוע .כך הפך האזור לכזה שרוצים להיות בו ,ואנשים מעדיפים
לשבת במתחמים הייעודים ברחוב מאשר בפארק .מספר הפגיעות בקרב הנהגים והנוסעים ירד ב-
 63%ומספר הפגיעות בהולכי הרגל ירד ב .35%-זמני הנסיעה והמהירות ברוב הכיוונים השתפרו
באחוזים בודדים .בנוסף ,בסקר שביעות רצון שערכו 74% ,מהמשיבים אהבו את הצורה החדשה
של הרחוב ו 20%מבעלי העסקים דיווחו שהשינוי שיפר את מצבם .כמו כן אף אחד לא ציין שזה
השפיע

לרעה65.

דוגמא נוספת ,ותיקה יותר היא סגירת מרכז העיר פונטוודרה ) (Pontevedraבספרד .פונטוודרה
היא עיר בצפון מערב ספרד עם כ 80-אלף תושבים .עד שנות ה 90-נסעו ברחובות העיר כ 52-אלף
מכוניות ביום .בשנת  1999ראש העירייה סגר את מרכז העיר בפני מכוניות והפך את סדר העדיפויות
בהשקעה בתחבורה :מ יקם את הולכי הרגל בראש סדר העדיפויות ,אחריהם האופניים והתחבורה
הציבורית ובמקום האחרון המכוניות .מאז שנת  1999כמות המכוניות במרכז העיר צומצמה ב,97%-
באזורים הסמוכים למרכז תנועת המכוניות ירדה ב 77%-ובשאר העיר ב .53%השינוי גרר השפעות
נוספות :מאז שנת  2011לא היה בעיר אף הרוג בתאונות דרכים ,איכות האוויר השתפרה ,והתניידות
הקשישים השתפרה .כיום רוב הרכבים שכן נוסעים בעיר הם רכבים מסחריים ,של שליחויות ,והם
נוסעים לאט ובזהירות .סוד ההצלחה של התוכנית הוא התייחסות הוליסטית לתחבורה ולמגוון
נושאים כמו נגישות ,בטחון וזיהום

אוויר66.

בשנים האחרונות ערים נוספות מפעילות מהלכים דומים .אוסלו ,במקום לאסור לגמרי על כניסת
מכוניות למרכז העיר ביטלה

את מקומות החניה באזור ובמקומן הרחיבה מערכת שבילי האופניים67.

בפריז הכריזו ב 2014שעד  2020יוגדל שטח עבור הולכי הרגל בעיר על חשבון הרכב

 65שדרת ברודווי :משנים את הרחוב הכי מפורסם במנהטןproject for public spaces ,
66

 ,Stephen Burgenבשבילי זה גן עדן :החיים בספרד ללא מכונית ,2018 ,הגרדיאן

 67אתלין קאטקרט-קיז,אוסלו לא הצליחה לאסור על מכוניות -אז היא ביטלה את מקומות החניה ,גרדיאן ,פורסם ב"הארץ"
 68לורה לייקר,לוקחים את העיר בידיים :ערים רבות בעולם מעבירות הילוך ביחס להולכי רגל ,גרדיאן ,פורסם ב"הארץ"
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הפרטי68.

בישראל
משרד התחבורה בשיתוף משרד האוצר ומנהל תכנון הציגו ב 2019קול קורא " -בזכות הדרך" -
שמטרתו עידוד תנועה לא ממונעת במרכזי הערים .בקול הקורא ,הפונה ל 30הרשויות המקומיות
הגדולות בישראל ,מוזמנות הרשויות להגיש בקשה לתקצוב פרויקט תכנון מרחב מוטה תחבורה
מקיימת  -מרחבים מוטי הולכי רגל ורוכבי אופניים .השלב הראשון של הקול הקורא מתוך שלושה
תוכנן להסתיים בסוף שנת

69.2019

בשנת  2018הציגה עיריית תל אביב את תוכנית המתאר העירונית :תא .5000/במסגרת התוכנית
הגדירה העירייה שטח נרחב ומשמעותי כ"אזור העדפת הולכי רגל :אזור במרכז העיר שבו קיים עירוב
שימושים וריבוי פעילות ובו תינתן עדיפות להולכי רגל" .לטובת יישום שטח זה הציעה אמצעים שונים
שתחל להטמיע בשטח .אמצעים אלה רלוונטיים ליישום והשפעה הן בטווח הארוך והן בטווח הקצר.
האמצעים מחולקים למספר

משפחות70 :

א .זהות מקומית  -אחת התופעות הייחודיות והדומיננטיות של תושבי העיר ת"א היא תחושת
השייכות לסביבה העירונית .העירייה תייצר במרחב בו הולכים ברגל מרחב החזק תחושה זו
ויעודד תושבים ללכת ברגל .בין היתר באמצעים אלו ניתן למצוא שלטים המציינים עובדות
היסטוריות ,אתרי רחוב קהילתיים כמו ספריות משותפות ,מתקני מחזור משותפים ועוד...
ב .חיות  -רחוב עשיר בגירויים ואירועים מעודד אנשים ללכת ברגל .האמצעים שתקדם העירייה
בתחום זה כוללים מתחמי עבודה ולמידה משותפים במרחב הציבורי (עם שקעי חשמל ,שולחנות
וכסאות) ,מתחמי משחק ,לוחות מודעות חדשניים ,אומנות רחוב ,שימוש בשפה ציבורית
משותפת ,החייאת חלונות ראווה וכו'...
ג .עצים וצמחייה  -כיוון שמרחב ציבורי ירוק הוא אחד המרכיבים המרכזיים בחוויית וברווחת
ההליכה ,בשל הצל שהוא יוצר ,בשל העצמת האכפתיות למסלולי ההליכה העירייה תשקיע בין
היתר ,בשימור הצומח הקיים ,בגינות קהילתיות ,באדריכלות נוף ועוד...
ד .נוחות פיזית  -מרכיבים רבים משפיעים על הנוחות :צל ,אור ,מים ,רוח ,היגיינה ועוד ..כדי לשפר
את תחום זה תפעל העירייה ליצירת הצללות במרחב הציבורי ,באופן ארעי או קבוע ,להאיר

 69קול קורא  -בזכות הדרך
 70הליכתיות בתל אביב-יפו :סל כלים לעידוד הליכה ברגל במרכז העיר
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שטחים ציבוריים ,להתקין ברזיות ומאווררים ,להתקין שירותים ציבוריים במקומות בהם יש
שהייה ממושכת (בנוסף לחוף הים באזורי הפגנות למשל) ולספק פתרונות לצרכי כלבים.
ה .ניידות ותנועה  -העיריה מתייחסת בתכנון החדש של רחובותיה בכמות הגדלה של אופניים
וקורקינטים וכן בצרכים של הולכי הרגל למרחב בו יוכלו ללכת ללא חשש .בין המאמצים הרבים
בתחום זה ניתן למצוא ריצוף המדרכות באופן רציף ופינוי מכשולים מהמדרכות ,פתרונות חנייה
לאופנועים ,אופניים ו קורקינטים ,התקנת תשתיות ניקוז ,ביטול פניות חופשיות ימינה וכן מיתון
תנועה והעדפה להולכי רגל בצמתים עמוסים.
ו.

העיר הבנויה  -גם להיבטים אדריכלים וחזותיים של המרחב הציבורי בעיר יש השפעה על
השימוש והחוויה של הולך הרגל .בתוך כך תשקיע העירייה בגידור אתרי בנייה ,במציאת שימוש
זמני למתחמים נטושים ,בניקוז מי מזגנים ועוד...

ז .עיר חכמה  -הפיכת המרחב הציבורי לאינטראקטיבי ופיתוח אפליקציות מעודדות הליכה.
ח .משילות  -מרכיב זה בתוכנית כולל הן את חיזוק תחושת השותפות בין העירייה והתושבים והן
את היבטי האכיפה ,שלא מבוצעים בצורה מספקת כיום .ביניהם אכיפת החנייה האסורה על
המדרכות וגיבוש מדיניות לסגירת גנים בלילה .בנוסף כולל עיצוב מדיניות שתאפשר לתמרץ
הולכים ברגל.
באשר לסגירת מרכזי ערים לתנועת כלי רכב פרטיים ,ככלל ,אין בישראל מדיניות בנושא .עם זאת,
בשנים האחרונות החלו ערים שונות לבצע מהלכים בנושא .כך ,צומצמו נתיבים במרכזי ערים גדולות
לטובת נתיבי תחבורה ציבורית (למשל בהרצליה תנועת כלי הרכב הפרטיים ברחוב סוקולוב הוגבלה
לכיוון אחד לטובת נתיב תחבורה ציבורית) .החל משנת  2019ת"א סגרה את רחוב שינקין לתנועת
כלי רכב בימי שישי ,והפכה את מרבית הרחוב למדרחוב (הפתוח לתנועת הולכי רגל ואופניים בלבד).
מהלך זה בוצע כחלק מהמדיניות העירונית לעודד הליכה וכחלק ממאמצה להגדיל את המרחב
הציבורי להולכי הרגל על חשבון הרכבים הפרטיים .בנוסף החל מדצמבר  2019גם אזור שוק לוינסקי
בעיר נסגר לתנועת כלי רכב והפך למדרחוב .העירייה מתכננת מהלכים דומים שמתוכננים
להמשך 71.בירושלים הכריזה העירייה במהלך  2019על קידום תוכנית בשיתוף ובמימון האיחוד
האירופי של סגירת מרכז העיר לתנועת כלי רכב .בשלב הראשון ייסגר אזור מרכז העיר בלבד
72

ובהמשך מתוכננת הרחבה גם לחלקים אחרים של העיר.

 71רחוב שנקין יהפוך למדרחוב בימי שישיnews1 ,2019 ,
72

אלון לוי ,חשיפה :עיריית ירושלים מתכננת לסגור את מרכז העיר לרכבים פרטיים mynet ,2019 ,ירושלים
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עקרונות מהלך הליכתיות
בחירת  10תוכניות לביצוע שזכו במסגרת "זכות הדרך" .קבלת תוצאות הדירוג אמורה להיעשות
בספטמבר  , 2020ואנו ממליצים כבר במועד זה להחליט על תקצוב עשרה פרויקטים נבחרים .יש
להתמקד בתוכניות השמות דגש על נושא ההליכתיות – יצירת מרחבים להולכי רגל ,הרחבת
מ דרכות במקומות הנדרשים ,הצללה ,מתן עדיפות להולכי רגל ,אמצעי בטיחות להולכי הרגל ועוד,
וכן על נושא סגירת עורקים מרכזיים בערים לתנועת כלי רכב פרטיים.

)3

אזור מופחת פליטות Low Emission Zone
רקע
בנוסף לגודש הרב ,לעלויות הכלכליות ולזמן המבוזבז ,גודש רב בכבישים מוביל גם לזיהום אוויר
חמור .רכב העומד בפקק מזהם כפול מרכב בתנועה ,רכב רכבים המונעים בנזין וסולר יוצרים זיהום
רב וצמצום השימוש בהם עשוי לשפר משמעותית את איכות האוויר באזור מסוים ואת הנזקים
הנגרמים מהזיהום בכלל.

73

אזורי פליטה נמוכה הם אזורים מוגדרים ,לרוב במרכזי ערים ,בהם הממשלה או הרשות המקומית
מטילה הגבלות על תנועת אמצעי תחבורה מזהמים על מנת לשפר את איכות האוויר בהם .הגבלות
אלה כוללת לרוב מגבלות על תנועת כלי רכב מונעי בנזין או דיזל בשטחם כך שיופחתו הפליטות
והזיהום הנגרם מהם .לרוב באזורים אלה תורשה תנועת כלי רכב היברידיים או חשמליים .כיוון
שהגבלות אלה בפועל מצמצמות את נסועת הרכב הפרטי באזורים אלה מצטמצם מאוד גם הגודש
התחבורתי באזור.
אכיפת אזורי הפליטה הנמוכה מתבצעת לרוב באמצעות מצלמות ,המזהות את מספר הרכב וכך את
מידת הזיהום שהוא יוצר.

בעולם
אזורים כאלה קיימים במקומות שונים ברחבי העולם ,והמגבלות על כלי הרכב שונות בין הערים
השונות .בחלקן נאסרה כניסת כלי רכב לחלוטין לאזור ,בחלקם ישנה מגבלת זמן עבור שהות רכבים
מונעי בנזין ,חלקם פועלים בכל שעות היום וחלקם רק בחלק משעות היממה.
האזור הראשון שנחשב אזור פליטה נמוכה הוקם בשבדיה ,ב .1996בין השנים  2007-2008הוגדרו
אזורים כאלה גם בלונדון ,אמטסטרדם ובערים מסויימות בגרמניה ובצפון איטליה .מאז שנת 2008

 73זיהום אוויר מתחבורה  -סקירת המשרד להגנת הסביבה לישיבת הממשלה2019 ,
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האזורים במ דינות הללו השתכללו והתקנות וחוקי הכניסה אליהם השתנו וסייעו במתן תמריצים
לשימוש ברכבים חשמליים במקום רכבים מונעי בנזין .בנוסף ,תפוצת אזורי פליטה נמוכה באירופה
התרחבה משמעותית ואלה נפוצים כיום בערים רבות.
בלונדון יש שני אזורי פליטה נמוכה הפועלים במשך כל שעות היום .הראשון תקף כמעט בכל לונדון
רבתי והוא האזור הגדול בעולם .באזור זה חל איסור על כניסת ואנים ומיניבוסים שדרגת הזיהום
שלהם גבוהה מרמה  3על פי תקנות האיחוד האירופי וכן על משאיות ואוטובוסים שרמת הזיהום
שלהם עולה על דרגה  4על פי תקנות האיחוד .בנוסף לאזור זה פעיל בעיר אזור נוסף ,אזור "אולטרה
פליטה נמוכה" ,באזור זה התקנות אף חריפות יותר ומגבילות בנוסף גם כניסת אופנועים ומכוניות
פרטיות .לאזור זה יכולים כלי הרכב המזהמים להיכנס תמורת תשלום סכומים שונים ,על פי מידת
הזיהום שהם יוצרים.
במילאנו אזור הפליטה הנמוכה הגדול ביותר באיטליה .במילאנו אזור פליטה נמוכה פעיל משנת
 ,2012ששטחו הורחב משמעותית החל מפברואר  2019וכיום מכסה כ 72%משטח העיר שמהווים
 97%מהאזור המאוכלס .בנוסף גם המגבלות על כלי הרכב המזהמים הוחרפו .האזור פעיל בימים
שני-שישי בין השעות  7:30-19:30ואסורה כניסה לשטחו לכלל הרכבים המזהמים בדרגות ( 0-4על
פי תקנות האיחוד האירופי) ,וגם מגבלות אלו יתרחבו בהדרגה לכלי רכב נוספים עד

74.2030

בישראל
על פי חוק אוויר נקי ,על הממשלה לאשר מדי שנה תוכנית רב שנתית לקידום מטרות החוק .כמו כן,
במסגרת החוק נקבע כי רשות מקומית תפעל למניעה ולצמצום של זיהום האוויר בתחומה .בתיקון
לפקודת התעבורה מפברואר  ,2008הותקנו לרשויות המקומיות סמכויות וכלים לקבוע ולבצע
תכניות לצמצום זיהום אוויר מתחבורה בתחומן .על הרשויות שמעוניינות בכך ,יש להסדיר את
החלטתן בחוק עזר מקומי.
בהחלטת ממשלה מס 707 .מיום  25.8.13בנושא" :תוכנית לאומית למניעה וצמצום זיהום אוויר
בישראל" ,הוטל על השר להגנת הסביבה ,בהתייעצות עם שרי התחבורה ,האוצר והכלכלה ,להוציא
לפועל תמיכות לעידוד מעסיקים במשק להפחית את זיהום האוויר מיוממות.
בקולות קוראים שפורסמו בשנים  2016ו ,2017 -הוצע סיוע לרשויות מקומיות ליישם אמצעים
לצמצום זיהום אוויר מיוממות .הקול הקורא הטיל על הרשויות לתכנן אזורים מופחתי פליטות של
כלי רכב מזהמים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה.
 74אזור פליטה נמוכה במילנוUrban Access Regulations in Europe ,
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על פי סעיף  77א לפקודת התעבורה :מועצה של עירייה או מועצה מקומית רשאית ,בהסכמת שר
הפנים ושר התחבורה ,להתקין חוקי עזר לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום רשות
מקומית .הרשות המקומית רשאית להכין הצעה לתוכנית רב שנתית לניהול ולהסדרה של התחבורה
בתחומה .ההצעה לתוכנית תכלול ,בין השאר :יעדים לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום
הרשו ת המקומית ואמצעים שבכוונת הרשות המקומית לנקוט לשם עמידה ביעדים.
קרי ,התשתית החוקתית לקביעת אזורים מופחתי פליטה כבר קיימת ,והשלב הנדרש הינו קבלת
החלטה ליישם מהלכים במסגרת החוק.
בחיפה ,תוכנית להפחתת פליטות יצאה לראשונה בישראל לפועל בפברואר  .2018בשנה הראשונה
נאסרה כניסת רכבי דיזל במשקל גבוה מ 3.5 -טון לעיר .לקראת תחילת האכיפה נשלחו מכתבים ל-
 22אלף בעלי כלי הרכב המזהמים בארץ ,ובהם הוסבר על ההגבלה הצפויה ועל האפשרות להתקין
מסנן חלקיקים ייעודי להפחתת זיהום האוויר במחיר מסובסד .כמו כן ,בוצע פרסום נרחב בכלי
המדיה השונים ,בוצעו הליכי שיתוף ציבור והוצבו ברחבי העיר שלטי התראה ותמרורים האוסרים
כניסת רכבים מזהמים לעיר .החל מינואר  2019אסורה כניסת כלל רכבי הדיזל המזהמים (כולל
טנדרים ומסחריות מתחת ל 3.5-טון ,למעט מכוניות פרטיות) אשר אינם עומדים בתקן יורו  4לזיהום
א וויר .כלי רכב מזהם יורשה להיכנס לאזור רק לאחר התקנת מסנן חלקיקים ייעודי להפחתת זיהום
האוויר .הערכות המשרד להגנת הסביבה הן שלאחר יישומה המלא ,צפויה התוכנית להפחית בכ-
 20%את זיהום האוויר מכלי רכב בעיר.
בירושלים ,הוכרזה תוכנית דומה לחיפה החל מנובמבר  .2019בשלב הראשון של התוכנית תוגבל
כניסת רכבים מזהמים גדולים וישנים (רכבי דיזל במשקל גבוה מ 3.5טון ,ששנת ייצורם קודמת ל-
 )2006למרכז העיר .בשלב השני ,החל מיולי  2020ההגבלה תורחב לכל העיר.

עקרונות מהלך אזור מופחת פליטות
תוכנית של המשרד להגנת הסביבה לקידום אזורים מופחתי פליטות בעשר רשויות מקומיות גדולות
אשר יכללו לפחות אחד מהמהלכים הבאים:
א .איסור נסיעה של רכבי דיזל מזהמים ,אלא אם הותקן בהם מסנן.
ב .איסור נסיעה של רכבי בנזין מזהמים בשטח מסוים ,אלא אם שולמה אגרה יומית
תקציב 100 :מיליון .₪
התוכנית תהיה דומה לקולות הקוראים בנושא בשנים  2016ו ,2017 -אך תכלול התחייבות לתקצוב
הפרויקט ולא רק

לתכנונו75.

 75קול קורא מספר  - 8396סיוע לרשויות מקומיות ליישום אמצעים לצמצום זיהום אוויר מיממות לשנת  ,2017המרכז להגנת הסביבה2017 ,
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)4

הובלה
רקע
שירותי לוגיסטיקה עירונית הכרחיים לטובת קיום פעילות עירונית תקינה :לטובת פיתוח כלכלי,
תרבותי וחברתי .עם זאת במקרים רבים אין ברחבי העיר אזורי פריקה וטעינה ,ואלה הקיימים לא
קרובים לעסקים רבים .כך פריקת הסחורות ושירותי ההובלה בתוך העיר יוצרים פגיעה רבה בחיים
ב עיר :זיהום אוויר ורעש ,מקור לתאונות וכן יוצרות גודש תנועה וגורמות לפקקים .על פי הערכת
משרד התחבורה האמריקאי ב 2012בארה"ב הגודש מהובלה במשאיות עלה למשק האמריקאי כ27
מיליארד דולר ,כתוצאה פקקים

וזיהום76.

על פי נתוני האיחוד האירופי הלוגיסטיקה המסחרית

העירונית תורמת ל ֵ 10-15מהקילומטרים שאותם גומעים כלל כלי הרכב בערים ולפליטה של 6%
מגזי החממה מתוך כלי הרכב המנועיים באותה קטגוריה

בערים77.

משאיות רבות ורכבי הובלה אחרים עוצרים פעמים רבות ברחובות ,לא בחניה מסודרת ,כדי לפרוק
סחורה .משאיות הובלה ומשלוחים תופסות חניות כפולות וחוסמות נתיבים ברחוב כשהן פורקות
את החבילות .כתוצאה מכך הן מאטות את התנועה ויוצרות גודש נוסף בכבישים .בערים רבות
פריקה באופן זה אסורה ,ועצירה של משאיות במקומות אסורים לפריקה וטעינה מובילה לקנס ,אולם
המובילים ממשיכים בעבודתם באופן זה כיוון שלרוב אין להם ברירה אחרת .כך ,גם המובילים
מתוסכלים ונאלצים לשלם לעיריות תשלומים רבים עבור קנסות ,וגם העיריות ומשתמשי הדרך אינם
מרוצים ,שכן הם סובלים מהפריקה והטעינה באופן הלא חוקי.
ברחבי העולם החלו לקדם פתרונות יצירתיים על מנת לצמצם את נזקי ההובלה .ביניהם ,הובלה
בלילה  -שאומנם עלולה לגרום לרעש בסמוך לבתי מגורים אך מנצלת את הזמנים בהם הכבישים
ריקים .הקצאת חניות ייעודיות למובילים ,כך שאלה לא ייאלצו לעצור במקומות שמפריעים לתנועה
התקינה .כמו כן ,ברחבי העולם החלו לקדם שימוש באופני קארגו ( ,)CARGO BIKESאופניים תלת-
ג לגליות בעלות מיכלי אחסון .אופניים אלה שימושיות להובלה בתוך מרכזי ערים עמוסים.

 76משרד התחבורה האמריקאי ,מעבר לפקקים – טרנדים והחלטות
 77הוועדה לניידות ותחבורה ,האיחוד האירופי ,נייר לבן על תחבורה2011 ,
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בעולם
משרד התחבורה הפדרלי בארה"ב הציע ב 2013 -תוכנית פיילוט לערים בהן יש עומס תנועה
משמעותי במהלך

היום78.

הפיילוט יצא לדרך בעיר ניו יורק ובפנסקולה ,פלורידה .בפיילוט יקבלו

הערים מענקים על סכום של עד  200,000$אם יצמצמו את שעות הפריקה והטעינה במהלך היום
ובמקום יעבדו במהלך הלילה או שעות אחרות בהן הכבישים ריקים יותר .יוזמה מקומית דומה בוצעה
בוושינגטון  DCב 79.2015 -בניו יורק התגובות לפיילוט היו חיוביות שכן הן קיצרו את זמני ההמתנה
של הממתינים לשירות ,והמובילים ביצעו את ההובלה מהר

יותר80.

גם בברצלונה ב 2010 -בוצע פיילוט של פריקה בלילה .הפיילוט בחן את ההשפעה של הובלה בלילה
על משך הזמן שהיא לוקחת ,על העלויות הנוספות שהיא יוצרת למעסיקים ועל הרעש שהיא גורמת
לתושבי האזור .טרם היציאה לפיילוט עברו המובילים הכשרות לפריקה שקטה .הפיילוטים הביאו
לירידה מ 7-משלוחים קטנים יחסית במהלך היום ל 2-גדולים במהלך הלילה ,ומבדיקת הרעש ,הן
באמצעים אלקטרוניים והן על ידי שאלת השכנים  -נמצא שלא היה רעש

חריג81.

בלונדון חברות שונות מנסות לקדם פתרונות לבעיית התחבורה .אחת מהן היא חברת Shutl
המספקת לחברות את אפשרות ההובלה האופטימלית עבורן (אופניים ,אופנוע ,רכב ,ואן) בכדי
לספק את המסירה המהירה והיעילה ביותר

ללקוח82.

בבולוניה ,איטליה ,הציעו שירות הזמנת חניה לפריקה וטעינה ,המאפשר למובילים להזמין טרם
הגעתם חניה מסודרת לזמן קצר סמוכה לעסק בו הם צריכים

לפרוק83.

בנורבגיה ,החל מ 2018 -חברת  DB Schenkerמספקת שירות הובלה בעזרת אופני משא
חשמליות .לאופניים החשמליות של החברה יש שתי קופסאות לאחסון מטען ,שיכולות לשאת עד
 300ק"ג .האופניים יכולות ליסוע ברחבי העיר יום שלם וזקוקות לטעינה פעם
ההובלה  UPSמפעילה פילוטים ברחבי העולם של הובלה באופניים

 ,enry graberH 78האם משלוחים ליליים יכולים לפתור הרבה מבעיות הפקקים שלנו? CITYLAB ,2013
 JAFFE, ERIC 79התוכנית המצליחה להובלה בשעות הלילה של ניו יורק מתקדמת לכיוון CITYLAB ,2015 ,DC
 80הובלה בשעות לא עמוסות ,אתר עיריית ניו יורק
 81משלוחים בשעות לא עמוסות ,תוכנית פיילוט למרחב שיקגו ,אוניברסיטת אילינוי בשיקגו
 ,Luz lazo 82האם משלוחים בלילה יכולים להיות הפתרון לעומסי התנועה? the Washington post ,2015
 ,Luz lazo 83האם משלוחים בלילה יכולים להיות הפתרון לעומסי התנועה? the Washington post ,2015
 84פרוייקט חדשני להובלה באופני משא מצליח בנורבגיהDB Schenker 2018 ,
 ,Luz lazo 85האם משלוחים בלילה יכולים להיות הפתרון לעומסי התנועה? the Washington post ,2015
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אלה85.

ביום84.

גם חברת

בישראל
בתל אביב נכנסות מדי יום כ 200-משאיות למטרות פריקה וטעינה ,שמבצעות כ 4000פריקות
בנקודות שונות .שעות ההובלה הינן לרוב בין  6בבוקר

ל86.15:00

בירושלים במקומות מסוימים

מותרת פריקה וטעינה באדום לבן עד השעה  10בבוקר .באזור השוק הוגדר אזור פריקה וטעינה
ייעודי הפתוח בלילה  -בין השעות  10בלילה עד השעה  10בבוקר.
ככלל ,על פי תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) אין לבצע באזור מגורים פעולות פריקה וטעינה
או טלטול מכלים (כגון בעת פינוי אשפה) באופן הגורם או עלול לגרום לרעש ,בין השעות 22.00
בלילה ל 6.00-בבוקר למחרת וכן בימי מנוחה (בכל

הארץ)87.

עקרונות מהלך ההובלה
פרסום קול קורא על ידי משרד התחבורה לתכנון תוכנית פריקה וטעינה של סחורות בערים ב5 -
רשויות גדולות ,שעקרונותיו יהיו:
א .הסדרת נקודות פריקה וטעינה של סחורה כך שתצומצם הפגיעה בתנועה לרבות תנועת הולכי
רגל ,תחבורה ציבורית ,ותנועת מכוניות.
ב .הסדרת זמני הפריקה והטעינה לרבות קביעת זמנים מותרים ,משך הזמן וכדומה.
ג .עידוד פתרונות מקיימים לפריקה וטעינת סחורות במרחב העירוני כגון הובלה באמצעות אופני
נשיאה חשמליים
ד .אמצעי אכיפה להבטחת עמידה בתוכנית.

 86גרי שטיינמן (בהנחיית ד"ר אורלי רונן) ,לוגיסטיקה מסחרית עירונית ורמת איכות האוויר במרכזי הערים ,עבודת גמר לתואר שני בלימודי סביבה ,מסלול
קיימות עירונית ,תשע"ז
87תקנות למפגעים (מניעת רעש) ,כל זכות
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פרק  – 4קידום תחבורה שיתופית
רקע
התחבורה השיתופית היא ביטוי של רעיון הצרכנות השיתופית המאפשרת הפצה ,שיתוף ושימוש
חוזר בעודף קיים של משאבים ושירותים .המודל מיישם שיתוף נסיעות או רכבים ,כשנהגים או
חברות משתפים את משאב רכבם עם נוסעים מזדמנים .צמיחתן של חברות המציעות שירותי
תחבורה שיתופית נובעת מהקלות בתקשורת בין הנהג לנוסע ,ביעילות רבה ובעלות נמוכה עד
אפסית .התחבורה השיתופית מגלמת שוק שבא לתת מענה לחוסר יעילות של הפרדיגמה
המסורתית בדבר אחזקת רכב ,בו משתמשים בממוצע  4%בלבד

מהזמן88.

בשנים האחרונות התפתחו בעולם מודלים שונים ומגוונים בתחום התחבורה השיתופית .מודלים
אלו מציעים לנהגים ולנוסעים הצעות ערך אטרקטיביות ,ולרב יקרות יותר מהתחבורה הציבורית אך
זולות יותר מנסיעה במונית .ניתן לסווג את סוגי המוצרים בתחום התחבורה השיתופית ,לפי מידת
שיתוף הנסיעה (מספר האנשים שחולקים ושותפים לנסיעה) ומידת שיתוף הרכב (המידה בה
הנסיעה הינה ייעודית עבור המזמין ולא הייתה מתקיימת אילולא הזמנתו) .השוני הקיים בין
המוצרים המוצעים ללקוח בכל מודל בא לידי ביטוי במידת הגמישות שמציעים לצרכנים במסלולי
הנסיעה ,לוחות הז מנים ,נקודות האיסוף וההורדה ,במספר הנוסעים שחולקים רכב ובמחיר
המוצע89:

א.

שירותי נסיעה שיתופית :פלטפורמות נסיעה שיתופית לבעלי רכב פרטי המאפשרת לעשות
שימוש ברכבם לצורך הסעת נוסעים בתמורה לתשלום .חברות בולטות בתחום.Uber, Lyft :

ב.

שירותי נסיעות משותפות :שיתוף רכב המאפשר לרוב לכ 2-3-נוסעים בעלי מסלול נסיעה
דומה לחלוק רכב ולשלם מחיר מוזל .חברות בולטות בתחום.Uber, Here :

ג.

שירותי מיקרו-טרנזיט :נסיעה שיתופית של מספר רב יותר של נוסעים ,המקבילה לנסיעה
במונית שירות בעלת מסלול דינאמי ולוח זמנים גמיש .חברות בולטות בתחום.Lyft ,Via :

ד.

שירותי קארפול :הנהג והרכב אינם ייעודיים לנסיעה .פלטפורמות דיגיטליות המאפשרות
לנוסעים ולנהגים לתאם נסיעה משותפת ברכבו הפרטי של הנהג בתמורה להשתתפות
בעלויות הנסיעה .חברות בולטות בתחום בשוק הישראלי Waze :ו.Moovit-

 – spaced out ,John Bates, David Leibling88פרספקטיבה על מדיניות חנייהRAC Foundation ,2012 ,
 89הזדמנויות ואתגרים בחדירת התחבורה השיתופית לישראלTASC ,2017 ,
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ה.

שירותי שיתוף רכבים :פלטפורמת השכרת רכב למועד קצר שנמצא בחניות ייעודיות ברחבי
העיר .חברות בולטות בתחום.Car2Go, ZipCar :

נוסף על שירותי הנסיעה ,לערים יש הזדמנות להשתמש במידע של שירותי תחבורה שיתופית כדי
להבין טוב יותר את התנהגות התושבים ,היווצרות העומסים ודרישת התשתית .עם זאת ,בעוד כוחות
השוק דוחפים מעלה את שוק התחבורה השיתופית בכל רחבי העולם ,הרגולציה הקיימת במדינות
מסוימות עוצרת בעדה ומערימה קשיים רבים.

בעולם
נסיעה שיתופית ומשותפת
בשנים האחרונות ,אפליקציות להזמנת הסעות כגון  Uberו Lyft-מתרחבות ,מגבירות את החלופות
לשימוש ברכב פרטי ומתמודדות עם אתגרי רגולציה וגלי ביקורת בכל מקום אליו הן נכנסות .בסן
פרנסיסקו ,בה נוסדה שיטת שיתוף הנסיעות ,קיימים יותר מ 45,000-רכבי שיתוף נסיעות
המספקים שירות ליותר מ 170,000-נסיעות ביום .הגדלת היצע ההסעות הפרטיות וצמצום זמני
ההמתנה עקב הגמישות המתאפשרת לנהגים לעבוד בתקופות ובשעות המתאימות להם מטיבים
עם הנוסעים .בנוסף ,מחקרים מצאו כי המשתמשים בתחבורה שיתופית נוטים יותר להשתמש
בתחבורה ציבורית ,להחזיק בבעלותם רכב ולהוציא פחות על תחבורה 90.מחקר עצמאי של מדינת
ניו יורק מצא כי מאז תחילת פעילותה של  Uberב ,2011-ירדו תאונות הדרכים הקשורות בצריכת
אלכוהול בכ 91.25-35%-בערים מרכזיות בעולם ,מודל המונית השיתופית הביא להוזלות של עשרות
אחוזים במחירי הנסיעות לצרכנים ,עם הנחה ממוצעת של .30-40%
מנגד ,טענה נפוצה היא שפתיחת השוק לתחבורה שיתופית מגדילה את מספר הרכבים הפעילים
ותורמת להגדלת הגודש בכבישים ,ובפרט במרכזי הערים .חברת הייעוץ  Schallerסקרה מחקרים
מבוססי סקרים וסיכמה כי  20%מהנסיעות השיתופיות באות על חשבון נסיעה במונית 20% ,על
חשבון נסיעה ברכב פרטי ו 60%-על חשבון נסיעה בתחבורה ציבורית ,הליכה ,רכיבה על אופניים
או ויתור על הנסיעה 92.עובדה זו מדגישה את הגברת הניידות שמאפשרת תחבורה שיתופית ,לצד
הגודש לו היא תורמת .חברת הייעוץ  Fehr & Peersהתבקשה מ Uber-ו Lyft-להשוות את נסועת
ה TNCs-לנסועה הכללית בשישה מטרופולינים ,עפ"י נתוני ספטמבר  .2018המחקר מצא כי בעוד
החברות אחראיות ל 1-3%מהנסועה הכללית במטרופולינים ,במרכזם המספרים מטפסים לכדי 5-

 90תחבורה שיתופית והטרנספורמציה של תחבורה ציבורית – דו"ח מחקר ,2016 ,ארגון התחבורה הציבורית האמריקאי
91

 ,Jessica Lynn Peckנהיגה בשכרות בניו יורק אחרי אובר ,אוניברסיטת העיר ניו-יורק (2017, )CUNY

 92הניידות החדשה  -ליפט ,אובר והעתיד של הערים האמריקאיותSCHALLER CONSULTING ,2018 ,
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 .13%עוד נמצא כי בממוצע ,רק  54-62%מהזמן כלי הרכב כללו נוסע וביתר הזמן הנהג המתין
לנסיעה או היה בדרכו

אליה93.

ערים רבות מצאו ע צמן מאותגרות על ידי שירותים אלה ,שיתרונותיהם בולטים אך חסרונותיהם טרם
נפתרו .קיימת הסכמה גורפת כי פתיחת השוק ללא נקיטת צעדים משלימים להפחתת הגודש
עשויה להגדילו בטווח הקצר עד בינוני .לכן ,ערים כגון ניו יורק הטילו מס בגובה  2.5$על כל נסיעת
באמצעות אפלקציה במרכז מנהטן ,כאשר המס מופחת במידה והנסיעה משותפת.
מיקרו-טרנזיט
שירות שנמצא על התפר בין שירותי נסיעה שיתופית לבין תחבורה ציבורית להמונית – שירות ואנים
הדומה למוניות שירות אך נע במסלול גמיש .בצורתו הפרטית ,השירות לא הצליח לייצר רווחים
בעולם ,כשהמחיר נדחק בין הוצאות תפעול גבוהות ועמידה ברגולציה לבין מחיר שהנוסעים יכלו
להרשות לעצמם .חברות כמו  Chariot,Loupו Leap-פשטו רגל או הפסיקו את השירותים .בשלב
מאוחר יותר ,התחום השתלב עם מגזר סמי-ציבורי בו חברות פרטיות חברו למפעילות תחבורה
ציבורית .בארה"ב ,חברת  DemandTransהתקשרה עם  AC Transitהמפעילה את שירות
התחבורה הציבורית במחוזות במחוזות  Alemedaו Costa Contra-שבאזור סן פרנסיסקו ,להפעלת
ואנים שיתופיים באזורים שהתאפיינו במשפחות חד הוריות עם צפיפות נמוכה .לאחר פיילוט מוצלח,
מפעילת התחבורה הציבורית החליטה להפסיק את שירות הקוים הקבועים בעלי התדירות הנמוכה
ולהמירם בשירותים לפי-דרישה באזורים

מסוימים94.

קארפול
נסיעה משותפת בקארפול היא שיתוף נסיעה בין אנשים שמעוניינים להגיע לאותו יעד או ליעדים
שנמצאים על מסלול נסיעה אחד .הנוסע חוסך בעלויות הנסיעה ,המסיע מתחלק בהן עם הנוסע,
המשק מרוויח מצמצום עומסי התנועה והפחתת זיהום האוויר ,והמעסיקים מרוויחים מצמצום
בעלויות החנייה ועליה בפרודוקטיביות העובדים עקב הפחתת המתח הקשור בנהיגה .עם זאת,
לקארפול קיימים חסרונות בנושאי גמישות הנסיעה ,התיאום בין הנוסע למסיע וחוסר הגישה לרכב
הפרטי במהלך יום העבודה .שינויים טכנולוגיים ופיתוח יישומים מקלים רבות על התיאום בין
המסיעים והנוסעים ,כש Waze-מציגה את הפלטפורמה הרחבה ביותר לקישור בין הקצוות .עפ"י

 93נתח  TNCמשוער של  VMTבששה אזורים מטרופוליניים בארה"ב (עדכון fehr&peers ,2019,)1
 :UpRouted94מחקר על מיקרו-טרנזיטים בארצות הברית ,2018 ,מכון מחקר  ENOלתחבורה
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נתוני החברה ,בספטמבר  2019התקיימו למעלה מ 550,000-נסיעות קארפול בעולם באמצעות
האפליקציה ,כשבחברה חוזים שרף מיליון הנסיעות החודשיות יחצה בתחילת

95.2020

שיתוף רכבים
שירות המאפשר השכרת רכב בו נהגים יכולים לשכור רכבים באמצעות אפליקציה לפרקי זמן
קצרים .אמנם שירות זה כבר התבצע בעבר באופן ישיר בין אנשים פרטיים ,אך לאחרונה ישנו גידול
משמעותי בתפוצת השירות המתבצע דרך חברות בתחום כגון  Car2goו .ZipCar-לחברות אלה קיים
צי רכבים בבעלותן החונה ברחבי הערים וזמין לשימוש ציבורי דרך אפליקציה .סיאטל ,סן פרנסיסקו
וסידני הקצו חניות ייעודיות לרכבי חברות אלה ברחבי העיר.

בישראל
על אף הפתרונות הרבים הקיימים בתחום ברחבי העולם ,ישנה מגבלה חוקית בישראל על יישומן.
בבסיסה עומדת תקנה 84א בתקנות התעבורה לפיה חל איסור על הסעת נוסעים בשכר .כדי לעשות
זאת יש להיות בעל רישיון מתאים .עם זאת ,כדי לאפשר נסיעות שיתופיות כלשהן חוקקה תקנה
84ב ,לפיה מותר לגבות מחיר עבור נסיעה שיתופית ובלבד שמחיר זה ישקף את עלויות הנסיעה
בלבד ולא יהיה למטרות רווח וכן נהג לא יבצע יותר משתי נסיעות שיתופיות ביום .כדי להיות בעלת
רישיון להסעה בשכר יש לפתוח חברת הסעות העומדת בתקני הרגולציה ולהנפיק רישיון הסעה
מתאים ,או לרכוש מספר ירוק המאפשר להפעיל מונית ועוד.
נסיעות שיתופיות ומשותפות
לאור האיסור על הסעת נוסעים בתשלום ,חברות כגון  , Lyft, Uberו Via -אינן מורשות לפעול
בישראל במודל העסקי שלהן .בעוד שבמדינות רבות מתחוללת מהפיכת נגישות של התחבורה
השיתופית ,בישראל לא חל שינוי זה .מחד ,חשוב לנהל את נושא הנסיעות המשותפות בצורה נכונה
כך שיהוו חלופה לשימוש ברכב הפרטי ולא חלופה לשימוש בתחבורה הציבורית .מאידך ,פתרונות
אלה מהווים אלטרנטיבה מרכזית לשימוש ברכב פרטי והינם חלק מרכזי במהפכת התחבורה
החכמה.
שירות נסיעות משותפות אינו כלכלי בפריפריה (ערים עם פחות מ 100 -אלף תושבים ,ולאו דווקא
פריפריה גיאוגרפית) .עם זאת ,שירות כזה יכול להחליף חלק מן התחבורה הציבורית שאינה יעילה

 , Andrew J. Hawkins 95וויז חושבת שהיא תצליח להשתלט על הקארפול בארה"ב שובthe avarege ,2019 ,
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בפריפריה .במקום אוטובוסים ריקים ובתדירות נמוכה ,ניתן להחליף חלק מן השירות בתחבורה
שיתופית מסובסדת ,כך שהמחיר לנוסע יישאר אותו מחיר של תחבורה ציבורית ,אך השירות שיקבל
יהיה טוב יותר .פתיחת השוק לתחבורה שיתופית וסבסודה במקומות הרלוונטיים גם יפנה נהגים
לטובת קווי שירות אחרים ומלאים יותר ,יצמצם את עלויות מפעילות התחבורה הציבורית ויחסוך
תקציב מדינה.
הגעה לתחנות הרכבת –
רכבת ישראל מסיעה מדי יום אלפי נוסעים .על פי נתוני החברה ,בשנת  2018התבצעו  67.4מיליון
נסיעות ,עלייה של  4.8%משנת  ,2017זאת לעומת עליה של  8.6%בין השנים  2016-2017ו12.7%-
בין השנים  .205-2016ממוצע הנסיעות עמד על  257אלף ליום במהלך שנת  .2018לרכבת ישראל
 68תחנות.
תדירות הרכבות אינה יכולה לעלות באופן משמעותי בשל צוואר הבקבוק מבחינה מסילתית באיילון,
ועבודות התשתית הנדרשות מוערכות במיליארדי שקלים ושנים רבות של עבודה .על פי הערכות
הרכבת ,ממוצע תפוסה של כ 150%-הינו סביר ,אך כיום קיימות שעות בהן תפוסת הרכבת מטפסת
לכ ,190%-ואילו בשעות שאינן עמוסות תפוסת הרכבת נמוכה משמעותית מ .100% -לפיכך,
למרות היעדר היכולת להוסיף תדירות רכבות ,בהחלט ניתן להוסיף נוסעים בשעות שאינן שעות
העומס (לפני  7.30בבוקר ואחרי  9.00בבוקר באזורים הקרובים לת"א ,ולפני  7.00בבוקר ואחרי
 8.30בבוקר באזורים המרוחקים מת"א).
בנוסף ,ברוב תחנות הרכבת ישנה מצוקת חנייה אשר מהווה עול על הנוסעים ברכבת .אנשים אשר
מגיעים עם רכבם הפרטי לתחנת הרכבת מתקשים למצוא מקום חנייה .מגרשי החנייה מתמלאים
בשעות הבוקר במהירות ,והנוסעים נאלצים לחנות במקומות מרוחקים מהתחנה .למצב זה מספר
חסרונות :יצירת עומסי תנועה בכניסה למגרשי החנייה ,העלאת זמן ההגעה למקומות התעסוקה,
אי הגעה של נוסעים בשעות שבהן לרוב אין חנייה בשל הידיעה כי לא יוכלו להחנות את רכבם.
מיקרו-טרנזיט
איסור נסיעה בתשלום חל גם על שירותי מיקרו-טרנזיט .בין השירותים שכן פועלים בשוק הפרטי
ניתן למצוא את  Gett Togetherשל חברת  ,Gettהמציע שאטלים שיתופיים המאפשרים נסיעה
של מספר נוסעים ברכבים גדולים במסלולים שייקבעו מראש ,כאשר לרב הנסיעה מוזמנת ומשולמת
ע"י מעסיק או רשות מקומית.
באפריל  2019החל פיילוט בהובלת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית שמציע שירות מיקרו-טרנזיט
בחסות חברת האוטובוסים "דן" בשיתוף פעולה עם  Viaכגורם טכנולוגי .שירות ” “Bubbleמאפשר
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הזמנת נסיעה בואן שיתופי ,ובחירת נקודות האיסוף וההורדה בכל האזור בו פועל השירות ,תוך
הזמנה ותשלום דרך אפליקציה .כיום פועלים בת"א כ 100-רכבים ,ולפי נתוני חברת דן מתבצעות
כ 4500-נסיעות בימי השיא במסגרתו ,וכ 5.5-נוסעים בנסיעה ממוצעת .שירות דומה מתוכנן לפעול
גם בחיפה ,ירושלים ודרום השרון עי ידי מפעילות שונות.
קארפולינג
עפ"י נתוני הלמ"ס ,כ 61%-מהמועסקים בישראל מגיעים לעבודה ברכבם הפרטי 96.מקדם המילוי
ברכב בישראל עומד על  1.2בימות החול 97ונמוך מממוצע במדינות מערב אירופה העומד על .1.6
על פי תחשיבים שערך משרד התחבורה ,העלאת מקדם המילוי ל 1.5 -יפתור את בעיית גודש
התנועה98.

המודעות לנושא גוברת עוד יותר בעקבות הצלחת מיזם "נתיב פלוס" בכביש החוף

ובאיילון ,שמאפשר לרכב המסיע מעל  2/3נוסעים ,כתלות באזור ,לנסוע בנתיב ייעודי ולהימנע
מהפקקים .מעבר לקבוצות ייעודיות לאזורי מגורים ותעסוקה שנפתחות ביוזמה מקומית של
התושבים ,העובדים והנוסעים במרחב Waze ,ו Moovit-מפעילות שירותים שמסייעים לנוסעים
במציאת שותפים לנסיעה ,ולאחרונה סיכמו על שיתוף פעולה ביניהן ומציעות באפליקציות את
שירותי השניה בצורה הדדית.
החוק הישראלי מתיר נסיעות קארפול אך מגביל אותן ל 2-בלבד ביום ,בהשתתפות הוצאות נסיעה
של עד  ₪ 2לק"מ .הבהרה ,לפיה הסעה שיתופית שעומדת בתנאים המפורטים בתקנות התעבורה,
מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש ,ואינה מחייבת רכישת פוליסות ייעודיות.
בנוסף ,משרד התחבורה הבהיר כי עמדת רשות שוק ההון בנושא הביטוח של נסיעות שיתופיות
תקפה גם כאשר מדובר ברכבי ליסינג.
רכבים שיתופיים
על אף שבישראל שירות רכב שיתופי מותר עפ"י חוק ,אין הרבה חברות המציעות שירותים אלה
משיקולי רווחיות .חברת  Car2Goמפעילה שירותים להשכרת רכבים לזמן קצר או השכרת רכבי
ליסינג שניתן לשתף עם נוסעים מזדמנים ולקזז את עלות ההשכרה .כמו כן ,מפעילה החברה עבור
עיריית ת"א את שירות אוטו-תל שבו פועלות כ 270-מכוניות שלרשותן עומדות כ 500-חנויות
ייעודיות ברחבי העיר .בנוסף ,ביולי האחרון החלה חברת שלמה סיקסט להפעיל את ,Buzzcar
שירות ניסיוני להשכרת רכבים באמצעות אפליקציה ותשלום יומי.
 96סוחוי טניה ,סופר יותם ,איך מגיעים לעבודה בישראל? מאפייני יישוב וגורמי פרט  -סדרת מאמרים לדיון  ,2019בנק ישראל
 97בממוצע שבועי ,מקדם המילוי עומד על .1.6
 98עידו אלמקייס" ,הקלת גודש תנועה באמצעות שיתוף נסיעות" .אוגוסט2017 ,
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עקרונות מהלך הסדרת תחבורה שיתופית
א .פתיחת השוק לתחבורה שיתופית:
 Future Mobility ILמציעה מודל שמפצה באופן חלקי את בעלי המספר הירוק ,מאפשר נסיעות
משותפות בישראל ומעודד נסיעות ברכבים רבי תפוסה על פני רכבים קטנים:
 .1הסדרת נסיעות משותפות כך שתקנה מס' 84א' תאפשר הסעת נוסעים בתשלום באופן
חופשי.
 .2רכבים בעלי קיבולת של  5מקומות ומטה יידרשו במס בסך  ₪ 3לנסיעה ,אשר יפחת ככל
שמקדם המילוי ברכב יגדל.
 .3רכבים בעלי קיבולת של  6מקומות ומעלה לא יידרשו בתשלום המס.
 .4בעלי מספר ירוק יקבלו פיצוי בסך של  20אלף  ₪באופן חד פעמי ,ויוכלו להמשיך להחזיק
במספר הירוק ולהפעיל את המונית.
 .5היעדר רגולציה על הנהגים – כמקובל בעולם.
 .6עלות המהלך הינה כ 400 -מיליון  ₪באופן חד פעמי ,ולאחר מכן הכנסות למדינה בסך של
כ 300-400 -מיליון  ₪בשנה.
 .7סבסוד נסיעה שיתופית באזורים וערים בהן פחות מ 100-אלף תושבים כתחליף לחלק
מהשירות בתחבורה ציבורית במקומות שזו אינה יעילה.
ב .עידוד קארפולינג:
 .1נתיבי ( HOVנתיבים לרכב רב תפוסה)– הפיכת כל נתיבי התחבורה הציבורית לנתיבים
 High Occupancy Vehicleעם מקדם מילוי של  2או  3נוסעים ומעלה (בהתאם לקיבולת
הכביש).
•

במקרים בהם צפוי מילוי של הנתיב ,יש לפתוח נתיב  HOVנוסף על חשבון נתיב נסיעה
קיים .חשוב לציין בהקשר זה ,כי מספר הנוסעים ברכב הנדרש צריך להיות אחיד וידוע
מראש .שינוי מספר הנוסעים הופך את תכנון הנסיעות המשותפות ללא יעיל .

•

ביחד עם המהלך לנתיבי תחבורה ציבורית ,המפורט בסעיף  ,6אנו ממליצים שלא
להמתין לתוכנית הנתיבים המהירים ,שצפויה להיות מושלמת בשנת  2025לפחות ,אלא
להמיר כבר היום נתיבי כביש רגילים ,נתיבי חניה ושוליים לנתיבי  ,HOVולו באופן זמני
עד להשלמת פרויקט הנתיבים המהירים.

 .2צעדים עקיפים לתמרוץ  :Carpoolמחיר הדרך (כמפורט בסעיף  1ומחיר החנייה כמפורט
בסעיף  .)3למהלכים אלה צפויה השפעה מיידית על עידוד השימוש ב.Carpool -
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 .3שיווק והסברה – שיווק והסברה לציבור הן על ידי החברות הפרטיות והן על ידי קמפיין
ממשלתי לנושא .מהלכים של שיווק והסברה יכולים להיות אפקטיביים מאד לשם תמרוץ
ה .Carpool -הדבר כולל:
•

שיווק והסברה למעסיקים :עידוד מעסיקים לשמירת מקומות חנייה לרכבי ,Carpool
העמדת שירות של המעסיק ל"מקרי חירום" במהלך היום ,תחרות העובד ה-
 Carpoolistהמצטיין ,הטבות שונות לעובדים המשתמשים ב Carpool -ועוד.

•

שיווק והסברה לציבור הרחב :שיווק יתרונות השימוש ב.Carpool -

ג .עידוד שירותי מיקרו-טרנזיט:
 .1הרחבת שירותי המיקרו-טרנזיט במודלים שונים לערים נוספות ,עם התמקדות על פריפריה
בה קוי אוטובוסים קשיחים אינם נותנים מענה ומספר הנוסעים בהם מועט.
 .2שינוי מכרזי התחבורה הציבורית כך שיאפשרו למפעילות האוטובוסים לבחור בשירותי
מיקרו-טרנזיט כתחליף לקוי אוטובוס באזורים מסויימים.
ד .נסיעות שיתופיות אל תחנות הרכבת ומהן –
 Future Mobility ILמציעה מודל לשירותי הסעה משותפים לתחנות הרכבת .אנו מציעים מהלך
ראשוני אשר יתבצע ב 15 -מתחנות הרכבת:
 .1רכישת שירותי הסעות על ידי רכבת ישראל מידי ספקיות שירות כגון VIA ,UBER ,GETT
וכיו"ב ,בהתאם למכרז הכפוף לכל דין.
 .2שירות ההסעות יפעל בין השעות  6.00-20.00למעט בשעות העומס (שעה וחצי בבוקר
בהן לא יופעל השירות כלל).
 .3השירות יופעל בשלב ראשון ב 15-תחנות רכבת ,לפי בחירתה של רכבת ישראל ,והשירותים
יינתנו על ידי לפחות  2ספקיות ,לאחר זכייה במכרז .בכל תחנה יזכה ספק שירות אחד.
 .4השירות יופעל במשך שנה ,כשמהלכה ולאחריה יוסקו המסקנות לקראת הרחבת השירות
בשנים הבאות .המהלך ילווה במחקר מלווה מטעם חוקר/ת במוסד אקדמי או מכון מחקר.
 .5ספקית השירות תוכל לבחור באילו כלי רכב להסיע את הנוסעים (מכוניות /רכבים
מסחריים) ,אך כל הרכב צריך להיות מותאם לעד  20נוסעים לכל היותר.
 .6המחיר ישקף שעת העסקה של נהג/ת ,כאשר החברות תתחרינה ביניהן על מספר הנהגים
הדרוש לשירות .הרכבת תגדיר את מספר האנשים המינימלי שיש להסיע במסגרת
השירות ,והחברה שתזכה תהיה מחויבת לתת שירות ללפחות המספר שנקבע.
 .7היה והחברה סיפקה שירותים למספר נמוך מהמספר שנקבע ,ינוכה סכום התשלום כפי
שיפורסם במסמכי המכרז.
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 .8החברות הזוכות יעבירו דו"חות חודשיים הכוללים את מס' הנוסעים להם סופק השירות
ונתוני הנסיעות (מרחק וזמן).
 .9הרכבת תקבע את המרחק המקסימלי אליו יינתן השירות באופן פרטני לכל תחנה על פי
מאפייניה.
 .10זמני שירות ההסעות יהיו מסונכרנים עם זמני הרכבת כך שהנוסעים יגיעו לתחנה מספר
דקות לפני הגעת הרכבת ,ואיסוף הנוסעים מהרכבת יתבצע מספר דקות לאחר הגעת
הרכבת לתחנה.
 .11עלות השירות מוערכת בכ 100-מיליון ( .₪חלק מסכום זה ימומן על ידי הנוסעים).
 .12הרכבת תוכל במקביל להתחיל לגבות תשלום עבור החנייה בחניוני התחנות שבהן מבוצע
הפיילוט .במידה ותעשה כן 80% ,מההכנסות ישמשו לתקצוב הפיילוט.
 .13בשלב השני השירות יורחב לכלל תחנות הרכבת ,למעט התחנות בעיר תל אביב.
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פרק  – 5קידום התחבורה הציבורית
רקע
תחבורה ציבורית יעילה וזמינה הינה הכרחית במערכת התחבורה הכללית של המדינה והינה בעלת
השפעה מהותית על איכות ורמת חיי הפרט .בין היתר ,היא מסייעת בהעלאת הפריון ושכר העבודה,
צמצום הפערים ,תאונות הדרכים ,זיהום האוויר והגדלת שעות הפנאי 99.ללא תחבורה ציבורית יעילה
ונגישה רבים מחזיקים רכב פרטי במטרה לפצות על הפער הקיים .כך ,מאמיר הגודש בכבישים יחד
עם השפעותיו הכלכליות על הפרט והמדינה.
בישראל ,על אף היקף הנסיעות העומד על כ 900-מיליון נסיעות תחבורה ציבורית בשנה ,רק 19%
אחוזים מהעובדים מגיעים למקום עבודתם בתחבורה ציבורית אל מול  61%המגיעים עם רכבם הפרטי
בקביעות100.

לעומת זאת ,באירופה אחוזי השימוש בתחבורה ציבורית גבוהים בהרבה ,לדוגמא:

במדריד  ,50%לונדון  ,47%ברלין  46%מול  20%בממוצע בתל אביב ו22%-

בחיפה101.

ישנן סיבות רבות לנתונים אלה ,וביניהן שהתחבורה הציבורית בארץ במקרים רבים לא מצליחה לספק
הגעה מהירה יותר לעבודה מאשר ברכב פרטי ,הן בשל היעדר תדירות מספקת והן בשל אי מתן
קדימות בזכות הדרך לתחבורה הציבורית .סקרים שונים מראים כי רק  5%ממשתמשי התחבורה
הציבורית בישראל עושים זאת מבחירה ,שביעות רצון המשתמשים מהשירות נמוכה ורבים מהם
נאלצים להשתמש בתחבורה הציבורית משיקולים כלכליים

בלבד102.

כמו כן מרביתם של קווי

האוטובוס בישראל נתפסים כ"לא יעילים" בעיני הציבור ,מהירות נסיעתם איטית ממהירות הרכבים
הפרטיים והפער בתשתיות קריטיות שונות דוגמת נהגים ,חניוני לילה ,חניות ציבוריות ,חניות
תפעוליות ,נתיבי תחבורה ציבורית ומסופי נוסעים ממשיך להתקיים וללוות את התחום 103.מצב זה
קיים בישראל בין היתר בשל השקעה נמוכה והזנחה של תחום התחבורה הציבורית להסעת המונים
בכלל ,ואוטובוסים בפרט .הפער בין ההשקעה בתשתיות תחבורה ציבורית במדינות ה OECD-לבין
ישראל עומד על

104.86%

אולם ,בשנים האחרונות משרד התחבורה מגדיל את ההשקעות שלו

 99פלוג ,קרנית ,מצגת יום התחבורה הציבורית .בנק ישראל ,2018 ,עמ' 16
 100הסקר החברתי של הלמ"ס ,שנת 2018
 101פלוג ,קרנית ,מצגת יום התחבורה הציבורית .בנק ישראל ,2018 ,עמ' 11
 102בנק ישראל ,הודעה לעיתונות – התחבורה הציבורית בישראל ובאירופה ,2018 ,עמ' .3,7
 103יער אמיר ,קריסת התחבורה הציבורית בישראל ,פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות ,הוצג בכנס יום התחבורה הציבורית ,2017 ,עמ' .6-8
 104רונן ,יניב ,השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם ,מוגש לשדולה לקידום תחבורה ציבורית ,הכנסת -מרכז המחקר והמידע ,2013 ,עמ' .2-3
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בתחבורה הציבורית .כך ,ב 2017-עמד תקציב התחבורה הציבורית על כ 1%מכלל הוצאות משרד
התחבורה וב 2019על כ-

105.6%

כמו כן ,הושקו בשנים האחרונות מספר פרויקטי ענק בתחום הסעת ההמונים ,ביניהם קווי רכבת קלה
בתל אביב ,נתיבים מהירים לתל אביב ,הוספת מסילה רביעית לרכבת ישראל באיילון ,הוספת קווי
רכבת קלה בירושלים ,הקמת קו רכבת קלה בין נצרת לחיפה ,ופרויקט הרחבת והארכת המטרונית
בחיפה .לצד אלה ,מתוכננים הקמת רכבת כבדה בתוואי אלטרנטיבי לקו החוף שיקרא "המסילה
המזרחית" ופרויקט מטרו תל אביב 106.בנוסף בשנת  2019נחנכו שלושה נתיבי תחבורה ציבורית,
הפתוחים גם לרכבי קארפול בעורקים מרכזיים ברחבי הארץ :בכביש החוף ,במקטע בין נתניה לגלילות
בשני הכיוונים ובאיילון צפון ,בין מחלף מבוא איילון למחלף חיל השריון.
פרויקטים אלה מבטאים היטב את שינוי גישה ומדיניות במשרד התחבורה אולם לצידם ,ניכר כי
ההשקעה בתחבורה הציבורית הקלאסית והשימושית ביותר –אוטובוסים ,שהם בעלי אחוז הנסועה
הגבוה ביותר מכלי התחבורה הציבורית העומדים לרשות תושבי ישראל נותרה נמוכה באופן
משמעותי .עלייה בשימוש בתחבורה ציבורית הינה בעלת השפעות רחבות היקף על הפרט והמשק
וזו צריכה להוות יעד מרכזי ליישום בכל תוכנית השואפת לקדם פתרונות למצב התחבורה בישראל.
ישנם שינויים נרחבים שניתן לבצע בתחום זה  -חלקם מורכבים ומסורבלים לביצוע .בחרנו להמליץ
על שני מהלכים מהותיים שניתן לבצע ,יתנו מענה מיטבי בטווח הקצר עד בינוני ויסייעו בהעלאת
כמות הנוסעים באוטובוסים ובהתאמה לירידת מספר הרכבים הפרטיים על הכביש ובכך יסייעו
בהפחתת הגודש ולעלייה במהירות הנסיעה הממוצעת בכבישים .כמו כן ,עלותם של מהלכים אלו
אינה גבוהה מאוד כמו עלות הפרויקטים הגדולים של הסעת ההמונים (ואינם באים להחליפם) ,ובכל
זאת ,הם יכולים להביא לשיפור משמעותי באיכות התחבורה הציבורית בארץ.

)1

נתיבי תחבורה ציבורית
רקע
מחקרים מעידים כי הקצאת נתיב תחבורה ציבורית ,גם אם על חשבון נתיב קיים ,במקטעים
בעייתיים לאורך הכבישים ,מפחיתה משמעותית את זמן הנסיעה בכביש לנוסעי התחבורה
הציבורית .כתוצאה מכך גדל מספר הנוסעים בתח"צ ובהתאם קטנה כמות הרכבים הפרטיים
הנוסעים המובילה לצמצום הגודש בכביש והעלאת מהירות הנסיעה .הקמת נתיבים אלה ,כחלק

 105תחבורה ציבורית – תקציב  ,2019מפתח התקציב
 106תקציב המדינה ,הצעה לשנת התקציב  – 2019עיקרי התקציב והתוכנית הרב שנתית  -מוגש לכנסת העשרים .2018 ,עמ' .197-198
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מרשת מעבר מהיר לאוטובוסים ( )BRTמקצרת יותר את משך נסיעת האוטובוסים .רשת זו כוללת
בנוסף לנתיבים ייעודים גם שימוש בטכנולוגיות תנועה חכמה המתעדפת אוטובוסים בצמתים
ואפשרויות תשלום טרם העלייה לאוטובוס.

בעולם
בערים רבות בעולם משתמשים כבר שנים רבות בנתיבי תחבורה ציבורית וכחלק מרשת נתיבים
מהירה .במקומות רבים נתיבים אלו הביאו לקיצור זמני הנסיעה באוטובוסים ולעליית שביעות הרצון
מהשימוש בהם .באזור המטרופוליטני של אמסטרדם  2.3מיליון תושבים .בעיר רשת אוטובוסים
מתקדמת הכוללת  37ק"מ של נתיבי אוטובוס ייעודיים ,מופרדים משאר התנועה .לניהול התנועה
נעשה שימוש בטכנולוגיות  BRTו BHLSהמאפשרות אינטגרציה עם מערכת הרכבות .רשת הBRT
המקומית כוללת שני מסלולי נסיעה מרכזיים ,בהם נוסעים ולמעלה מ 40,000-נוסעים מדי יום.
מאז הפעלת הרשת חלה עלייה של  47%בשימוש באוטובוסים.

107

108

בתוכנית האסטרטגית של התחבורה בלונדון לשנת  2030ישנה תוכנית לשיפור זמני הנסיעה
באוטובוסים המבוססת על "רשת" מעבר מהיר לאוטובוסים.

109

על פי התוכנית יתועדפו נתיבי

תחבורה ציבורית ברמזורים ,לאחר ניתוח הצמתים הבעיתים ביותר במסלולי האוטובוסים .בנוסף,
יזוהו קווי האוטובוס העמוסים ביותר ואלה יתוגברו בשעות רלוונטיות .כמו כן ,עדיפות מוגברת תינתן
לאוטובוסים בעלי פליטה נמוכה.

בישראל
ככלל בישראל הק מת הנת"צים בכבישים הבין עירוניים הינה באחריות משרד התחבורה ובכבישים
העירוניים באחריות הרשויות המוניציפליות ובאישור משרד התחבורה .כך רבות מהעיריות לא
מקצות מספיק נת"צים משיקולים פנימיים שונים ופוגעות ברמת התחבורה ציבורית בעירן.

 107אמסטרדםglobal BRT DATA ,
 ,David van der Spek 108ניסיונות עם  BHLבאזור אמסטרדם ,הטמעת  BRTבדבלין באירלנד2014 ,
 109אסטרטגיית התחבורה של עיריית לונדון2018 ,
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בשנת  2016הושקה בהובלת נתיבי איילון תוכנית
'מהיר לעיר' שמטרתה הקמת רשת רציפה של
נתיבי תחבורה ציבורית בין עירוניים ועירוניים
באזור גוש דן ,לצד שימוש בטכנולוגיות העדפת
תחבורה ציבורית ברמזורים ,סלילת שבילי
אופניים ,שדרוג תחנות האוטובוס והשירות
בתחבורה הציבורית בכללותו .בחלק מהערים כבר
הושקו והחל שימוש בנתיבי התחבורה הציבורית
בתוכנית ,בחלקן הם בשלבי הקמה מתקדמים
ובחלקם טרם החלו

עבודות110.

באשדוד ,לדוגמה ,מתחילת התוכנית הקצתה
העירייה  10.5ק"מ נת"צ בשטחה .בהמשך
מתוכננים  10ק"מ נת"צ נוספים ,הקמת שני
מסופי תחבורה ציבורית המאפשרים הוספת
קווים והקמת  40תחנות חכמות שמאפשרות
קבלת מידע בזמן אמת .שינויים אלה בוצעו על ידי ובהחלטת העירייה בלבד ובכך העיר מהווה דוגמא
מובהקת ליכולות קידום התחבורה בעיר על ידי העירייה אם היא בוחרת

בכך111.

במהלך  2019במסגרת פרויקט נתיב פלוס הוקמו נתיבי תחבורה ציבורית ושיתופית חדשים בכביש
 2בשני הכיוונים בין גלילות לנתניה ,וכן נתיב חדש במקטע באיילון צפון בין מחלף חולות למבוא
איילון .נתיבים אלה לוו בביקורת ציבורית רבה על הגדלת העומס ,אולם הם מקצרים את משך
הנסיעה לנוסעים בהם  -בין אם בתחבורה ציבורית או שיתופית .נתיבי תחבורה ציבורית בתוך העיר
נתניה ימשיכו את מהלך קיצור הנסיעה מהעיר לתל אביב וסביבתה וימשיכו את מהלך קיצור הזמן
לנוסעים בתחבורה ציבורית שהחל בעזרת הנתיב פלוס.
אילו היה נתיב תחבורה ציבורית במקטע המרכזי בכביש  4נוסעי התחבורה ציבורית היו נהנים
מחסכון של  50%בזמן

הנסיעה112.

נתיב כזה מתוכנן אך שביצועו בתרחיש האופטימי יסתיים

לקראת סוף  .2021בכביש  ,5מהפקוקים במדינה ,זמן הנסיעה במקטע המרכזי התארך ב45%
בשנים האחרונות בשעת השיא .במידה ויוקצה נתיב תחבורה ציבורית במקטע זה הנסיעה תתקצר

 15 110דקות ,נתיבי תחבורה ציבורית ומסופי תח"צ – תשתיות חיוניות לאוטובוסים ,חומר לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת ,2018 ,עמ' .1-3
 15 111דקות ,דירוג ערים לפי נתיבי תחבורה ציבורית ,2018 ,עמ' .1-4
 15 112דקות ,סטאטוס נת"צים בין עירוניים – מוגש לחבר הכנסת איתן כבל .עמ' .1-3
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בכ 35דקות ,חסכון של  70%בזמן של הנוסעים בנתיב המיוחד .גם בכביש זה מתוכנן להיסלל נתיב
תחבורה ציבורית שהקמתו תסתיים בשלהי שנת  113.2020בכביש  1על אף השדרוג המשמעותי
שעבר בשנים האחרונות לא הוקם נתיב תחבורה ציבורית ,ועל כן למרות השיפוץ זמן הנסיעה בו לא
קוצר .נתיב תחבורה ציבורית במקטע המרכזי יקצר את זמן הנסיעה בתחב"צ

בכ114.50%

עקרונות מהלך נתיבי התחבורה הציבורית והעדפה לתחבורה ציבורית בתשתית
א .יש להעביר החלטת ממשלה שלפיה בכל כביש עמוס ,עירוני ובינעירוני ,המונה שני נתיבים
ומעלה – יוקצה נתיב לתחבורה ציבורית.
יש להקצות נתיבי תחבורה ציבורית בכבישים הבין עירוניים הראשיים ,גם על חשבון
הרכבים הפרטיים .המטרה הינה הפחתת הגודש שתושג באמצעות הגדלת מספר נוסעי
התחבורה הציבורית והקטנת מספר הרכבים הפרטיים על הכביש .בתוך כך יש להרחיב את
פרוייקט הנתיב פלוס באופן מיידי ולהקים נתיבי תתבורה ציבורית ושיתופית בצירים מרכזיים
נוספים.
ב .יש להתקין טכנולוגיה להעדפת תחבורה ציבורית באופן מיידי כפי שנעשה ברכבת הקלה
בירושלים ובמטרונית בחיפה .קישור בין מערכת הרמזורים לבין האוטובוסים מהווה גם בסיס
איתן להתבססות הרכב המקושר בישראל (.)Vehicle to Infrastructure
בנוסף ,יש לבצע מספר מהלכים להבטחת נסיעה יעילה של התחבורה הציבורית בנתיבי התחבורה
הציבורית:
א .מתן אפשרות רק למוניות בתפוסה של  2נוסעים ומעלה (נהג ונוסע) להשתמש בנתיב התח"צ.
במקרה בו המונית נוסעת ללא נוסע ,היא לא תורשה לסוע בנת"צ.
ב .יש להרחיב את האכיפה בנת"צים לרשויות מקומיות נוספות ולאפשר גם למשרד התחבורה
ו/או לחברה ממשלתית מטעמו לאכוף במקומות בהן הרשות המקומית לא אוכפת את זכויות
הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.
ג .מומלץ לקבוע כי מחצית ההכנסות מאכיפה בנת"צים של רשויות מקומיות יושקעו בחזרה
בתח"צ ברשות.

 15 113דקות ,סטאטוס נת"צים בין עירוניים – מוגש לחבר הכנסת איתן כבל .עמ' .1-2
 15 114דקות ,נת"צ על כביש  1ועכשיו2018 ,
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)2

העמקת התמריץ לגידול במספר הנוסעים בקרב מפעילות התחבורה הציבורית
ומתן גמישות למפעילות התחבורה הציבורית לתכנן את קווי הנסיעה
רקע
תחבורה ציבורית בכל העולם אינה רווחית ,ומסובסדת בשיעורים שונים ברחבי העולם .התחבורה
הציבורית נתפסת כשירות הניתן לתושב והכרחית כמו יתר השירותים כגון חינוך ובריאות.
בעולם מקובלות שיטות שונות לסבסוד מפעילות התחבורה הציבורית .לרוב ,הסבסוד ניתן על ידי
הרשויות המטרופוליניות למפעילות השונות .קיים מנעד רחב של שיטות הפעלה של מערכות
התחבורה הציבורית .בחלק מהמקומות ,בסמכות המפעילות לתכנן את מסלולי הנסיעה והתדירויות,
תוך תמרוץ על פי מספרי הנוסעים (הולנד כדוגמא) ובמקומות אחרים הרשת כולה מתוכננת על ידי
הרשות המטרופולינית ,והחברות המפעילות אחראיות רק על הביצוע.

בעולם
באנגליה חברות אוטובוס פרטיות שמקבלות רישיון מפעיל מהמדינה יכולות לפעול במרחב מקומי
מסויים ולהפעיל בו קווים בהתאם להחלטתם .חברות פרטיות אלה מפעילות קווים רווחיים בלבד.
כתוצאה מכך במקומות רבים לא קיימים קווים הכרחיים לאזרחיים .רשויות מסויימות בוחרות לסבסד
את הפעלת הקווים הללו לגמרי ,אולם מהלך זה לא קורה במקרים רבים .כמו כן ,מפעילי אוטובוסים
שרוצים להמשיך להפעיל קו מסויים שאינו רווחי עבורם יכולים להגיש בקשה למשרד התחבורה
לקבלת מימון

עבורו115.

בטאלין ,עיר הבירה של אסטוניה ,התחבורה הציבורית מסובסדת ב 100% -והנוסעים אינם נדרשים
לשלם כלל .המעבר לתחבורה ציבורית חינמית נעשה בשנת  ,2013לאחר משאל עם שנערך בנושא.
תיירים ואזרחי אסטוניה שאינם תושבי העיר עדיין נדרשים ברכישת כרטיסי נסיעה בתחבורה
הציבורית .בתוך שנה חל גידול של  14%בנסיעות בתחבורה הציבורית ,אך הדבר לווה בירידה של
 5%בלבד בשימוש ברכב הפרטי .הסיבה לכך היא המעבר המשמעותי של הולכי רגל לשימוש
בתחבורה הציבורית 116.בשנת  2018נמצא כי חלה עלייה של  10%בשימוש בתחבורה הציבורית,
אך לא נמדד מה מקורו של הגידול (הפחתת השימוש ברכב הפרטי/מעבר הולכי רגל להתנייד
בתחבורה ציבורית).

 115שירותי אוטובוס :מענקים ומימון ,2019 ,ממשלת לונדון
 ,Triin Reimal ,Yusak O. Susilo ,Oded Cats 116הסיכויים לתחבורה ציבורית ללא תשלום :עדויות מטאלין Transportation ,2016 ,גיליון  ,44עמ' 1083-
1104
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בישראל
משרד התחבורה הוא המתכנן והקבוע את קווי השירות של האוטובוסים ,וחברות פרטיות מפעילות
אותם באמצעות אוטובוסים ציבוריים .הקווים מחולקים לאשכולות והחברה המפעילה כל אשכול
נבחרת במכרז .המדינה מכתיבה למפעילות את הקווים שיופעלו ,תדירותם ושעות

הפעילות117.

במסגרת חלוקת אחריות זו קיים מנגנון תימרוץ מבוסס סובסידיות של המדינה למפעילות
האוטובוסים .הסובסידיות ניתנות כהחזר עבור שני פרמטרים :עלות הפעלה לק"מ ומספר נוסעים.
בשנת  2017עמד תקציב הסובסידיות על  6.5מיליארד ,מתוכו 3.8 :מיליארד הוקצו לאוטובוסים,
 1.6מיליארד לרכבות ויתר התקציב יועד למימון הנחות לקבוצות אוכלוסייה שונות (כגון בני נוער,
קשישים וסטודנטים) ,להסדרי נסיעות מיוחדים (כגון חופשי חודשי ,הנחה בטעינת רב קו) ולמימון
נסיעות לכוחות

הביטחון118.

מודל התקצוב הקיים מאז שנת  2011כולל פיצוי (תשלום) של המדינה למפעילות לפי עלות הפעלה
לק"מ שמוערכת בין  ₪ 10-12למפעילה במכרז וסביב  ₪ 14למפעילות התחבורה הציבורית
הוותיקות (בשל הסכמי עובדים וסובסידיות ארוכי טווח) .בנוסף זכאיות המפעילות לסבסוד של 0.5
 ₪בממוצע לנוסע עד סף נוסעים מסוים ,ומעל סף זה הסבסוד עולה עד לכ  ..₪ 1.5ספי השינוי
וסכומם נקבעים בהתאם למכרז לאשכול הנתון בו זכו .לאחר מעבר סף זה עולה הסבסוד בהתאם
למדרגות הקבועות במכרז .לצד התמלוגים מפעילות התח"צ מפצות בסכום ממוצע של  ₪ 0.6את
המדינה בגין הפער שבין כמות הנוסעים בפועל לבין כמות הנוסעים המינימלית בבסיס

ההסכם119.

בין השנים  2013-2016הרוויחה המדינה מתמלוגי הפעלת תחבורה ציבורית כ 2-מיליארד
שקלים120.

מנגנון זה מוביל למצב בו חברות התחבורה הציבורית הפרטיות נמצאות בהפסדים כבדים
והסובסידיה הקיימת ,גם אם נועדה לעודד איסוף נוסעים ,לא מאפשרת להן לטייב את השירות הניתן
ולמקדו בנוסע .כדי לעודד את מפעילות התחב"צ לפעול למען הגדלת מספר הנוסעים בתחבורה
ציבורית ישנו צורך בשינוי מנגנון הסובסידיה לשיטה המשלבת בין עלות כוללת וסובסידיה פר נוסע.
מהלך שכזה אכן אומץ לאחרונה על ידי משרדי האוצר והתחבורה ,וסבסוד פר נוסע החל להיות
מיושם מהמכרזים החדשים להפעלת התחבורה הציבורית.

 117בקר ,אהוד .2018 .התחבורה הציבורית בישראל תמונת מצב .מרכז המחקר והמידע של הכנסת .עמ' 3
 118אלמגור ,לוטן ,אורלי .בקר ,אהוד ,ישראל עומדת  -קידום התחבורה הציבורית בישראל ,דין וחשבון מסכם של ועדת הכלכלה ,2018 ,עמ' 16
 119מדינת ישראל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,מכרז מספר  2014/22לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול
קווי באר שבע ,2015 ,עמ' 116-117
 120אמיר ,יער ,קריסת התחבורה הציבורית ,הוצג בכנס יום התחבורה הציבורית ,2017 ,עמ' 3-4
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שיעור הסבסוד הממשלתי מסך עלויות הענף:

מקור – משרד התחבורה והרשות הלאומית לתחבורה ציבורית ,תוכנית תחרות ענף האוטובוסים  ,2018-עמ' )12

עקרונות מהלך העמקת התמריץ לגידול הנוסעים בקרב מפעילות התחבורה
הציבורית ומתן גמישות למפעילות התחבורה הציבורית לתכנן את קווי הנסיעה
א .יש להחיל מנגנון סבסוד של  ₪ 2על כל נוסע כבר מעל תפוסה של  95%ביחס למספר
הנוסעים בשנה הקודמת ,ובכל המכרזים הקיימים באופן מיידי .בקווים חדשים ,מוצע לקבוע
תעריף סבסוד של  ,₪ 2-10במדרגות לפי תפוסה ,עבור כל נוסע .מהלך זה צפוי להניע את
מפעילות התחבורה הציבורית להיות אקטיביות בניסיון להגדיל את מספר הנוסעים בשירות.
הכוונה היא  95%מסך הנסיעות באשכול -ולא באופן פרטני בכל נסיעת אוטובוס או בכל קו
באופן נפרד.
ב .במכרזים החדשים ,יש לאפשר למפעילות לתכנן  25%מהשירות בכל אשכול -תוך תכנון מרכזי
של עיקר השירות ( .)75%מהלך זה יאפשר ייעול של הקווים ,מתן גמישות למפעילות להפעיל
את גודל כלי הרכב הרצוי (כיום גודל כלי הרכב נקבע גם הוא על ידי משרד התחבורה) ,מסלול
הקווים ועוד .המפעילות תתומרצנה להגדלת מספר הנוסעים ותיקנסנה במצב של ירידה
במספר הנסיעות באשכול.
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פרק  – 6עידוד השימוש בדו -גלגלי
 )1אופניים וקורקינטים
רקע
שירותי מיקרו-מוביליות תוכננו במקור לסייע בפתרון בעיית "הקילומטר הראשון/האחרון"  -אל
ומנקודת המוצא של התחבורה הציבורית .בפועל ,תפוצתם של שירותים אלה התרחבה והם אינם
משמשים רק למטרה זו .שירותי מיקרו-מוביליות כוללים כלים כמו אופניים ,אופניים חשמליים
וקורקינטים חשמליים ומהווים אלטרנטיבה זולה ולא מזהמת ,יחסית ,לתחבורה בערים עמוסות
תנועה .ערים רבות ביניהן לונדון ,פריז וסיאטל נמצאות בתהליכי פיתוח משמעותיים ומשקיעות
מאות מיליוני דולרים בשיפור התשתיות ,בתקווה שמספר רב יותר של אנשים ישתמש בשירותים
אלה כתחליף לשימוש ברכבים פרטיים מזהמים .לצד יתרונות רבים ,ישנה מחלוקת המתרחבת
לאחרונה אודות השימוש בכלים .המבקרים טוענים שמחסור חמור בתשתיות מתאימות מביא לכך
שחניית הכלים מפריעה לתנועה ולמעבר להולכי הרגל ,ולסיכון בטיחותי של הולכי הרגל והרוכבים
עצמם.

בעולם
רכיבה על אופניים הייתה נהוגה באירופה ובאסיה עוד במאה ה .20-בעשורים האחרונים ,החלו
הרשויות במדינות ובערים שונות ברחבי אירופה לעודד שימוש באופניים על ידי בניית שבילי אופניים
ותשתיות נוספות ,ועל ידי צעדים משלימים כמו חינוך ,חקיקה ועידוד של יוממות אופניים .בהולנד
כ 26%-מכלל הנסיעות מבוצעות באמצעות אופניים ,ובדנמרק הנתון עומד על  .19%בערים עצמן
המספרים גבוהים אף יותר ,כשבקופנהגן  49%מהנסיעות מתבצעות באופניים.
באמסטרדם ,בה  36%מהנסיעות מתבצעות באופניים ,יצאו בתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח
לשנים  2017-2022המתוקצבת ב 54-מיליון יורו ,והגדירו  3מטרות מרכזיות :הרחבת שבילי
האופנים כך שיאפשרו רכיבה חלקה וחסרת מכשולים ,שיפור שביעות הרצון מחניית האופניים ע"י
הרחבתן ואכיפה נוקשת של הכללים ,עידוד רכיבה על אופניים באזורים בעיר בהם אחוז השימוש
באפשרות זו יחסית נמוך ( 27%כאשר היעד הוא  35%עד

121.)2025

בקופנהגן ,אחוז השימוש

באופנים אל העבודה ובית הספר היה  35%בשנת  ,2010אז כתבו תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח.

121מועצת התחבורה והתנועה ,עייריית אמסטרדם ,תוכנית ארוכת טווח לאופניים – 2017 ,2017-2022
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היעד היה להעלות את אחוז השימוש ל 50%-עד  ,2015לשמור עליו ולשפר מדדים אחרים כגון שיעור
פציעות ,זמן נסיעה ,רוחב השבילים

ועוד122.

העשור השני של המאה ה 21-הביא עמו את השירותים השיתופיים .פריז למשל ,היא אחת הערים
המובילות בתחום המיקרו-מוביליות השיתופי בעולם ,עם למעלה מ 15,000-אופניים בבעלות
העירייה (דרך חברת האופניים  ,)Velib Metropoleביניהם  30%חשמליים ,ועוד כ20,000-
קורקינטים חשמליים .בארה"ב התקיימו ב 84 2018-מיליון נסיעות בכלים שיתופיים ,כשמחצית
מהן היו בקורקינטים חשמליים .התחזיות הרווחות הן שברמה העולמית ,ימכרו ב 2020-2023-כ-
 130מיליון כלים דו גלגליים חשמליים ,ולא פחות מ 40-מיליון יחידות ב2023-

בלבד123 .

בישראל
בישראל ,אחוז השימוש באופניים אל מקום העבודה עומד על  1.4%בלבד .עם זאת ,בחלק מהערים
בהן קיימות תשתיות ראויות ,המספרים גבוהים יותר ,כמו למשל תל אביב בה כ 17%-מהתושבים
מגיעים אל העבודה ברכיבה על

אופניים124.

התפתחות המיקרו-מוביליות לא פסחה על ישראל

ובדומה למקומות רבים בעולם ,השימוש בכלי תחבורה דו-גלגליים חשמליים ,אופניים וקורקינטים,
צבר תאוצה בשנים האחרונות ובשנה האחרונה נרשמה עליה דרמטית במספרים .ההערכה היא כי
למעלה מ 400-אלף כלים דו גלגליים חשמליים נעים כיום ברחובות הערים ,והשימוש בהם נמצא
בעלייה מתמדת .בשנים  2014-2018יובאו למעלה מ 260-אלף אופניים חשמליים ,בנוסף
לקורקינטים ,סגווי ,הוברבורדים וכלים

נוספים125.

במדינה כמו ישראל ,בה כ 60%-מהמועסקים

גרים במרחק רכיבה ממקום עבודתם 126וגודש התנועה מחמיר ליום ליום – אין ספק שזהו פתרון
אידיאלי.
ב 2011-הושק בעיר תל אביב מיזם "תל-אופן" להשכרת אופניים לפי שעה .המיזם כולל מעל 2,000
זוגות אופניים ב 200-עמדות הפרושות בתחומי הערים תל אביב ,גבעתיים ,רמת גן ובת ים .בשנותיו
הראשונות של הפרויקט ,הביקוש לנסיעות עלה לכדי  9,000נסיעות ליום ובכך דחף את הרשויות
לקדם תשתיות לרכיבה בטוחה ונוחה .השירות דועך לאחרונה בעיקר בשל תחרות מהמגזר הפרטי,
הכוללת יבוא כלים אישיים ומספר חברות המעניקות שירותים ללא צורך בעמדות טעינה ,הן של
אופניים והן של קורקינטים חשמליים .על שירותים אלו ניטשה ביקורת רבה בטענה שהם מסוכנים
 122מחלקת התעבורה בעיריית קופנהגן ,אסטרטגיית האופניים של קופנהגן2011-2025 ,
 123טכנולוגיה ,מדיה וטלקומוניקציה – תחזיות לDeloitte Insights contributors ,2019 ,2020
 124המרכז למחקר כלכלי חברתי ועיריית תל אביב ,ממצאים מסקר בנושא :פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל-אביב-יפו2016 ,
 125עמליה דואק ,כמה כלי רכב חשמליים יש בישראל?  ,2018מאקו
 126חיים בליך" ,הלוך ושוב :דפוסי הגעה לעבודה" ,מרכז טאוב .אוקטובר2018 ,
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הן לרוכבים עצמם והן להולכי הרגל ,ושחנייתם ברחבי העיר ללא מגבלה מפריעה לתנועה .לכן,
באוגוסט  2019פרסמה עיריית תל אביב מסמך הסדרה שכלל בין היתר הגבלת כמות הכלים לכל
חברה ודרישה לשתף את העירייה במידע אודות השימוש ,לצד הקצאת אזורי חנייה יעודיים וחיוב
פיזור שווה של הכלים .לאחרונה ,דרשה העיריה לבצע פעולות שמעודדות רוכבים להשתמש בקסדה
ולהימנע מהנסיעה על המדרכה .בנובמבר  ,2019חייבה העירייה את המפעילות לסמן את הכלים
כך שיוקל על זיהוים במקרה של תאונה או עבירה על החוק באופן שיאפשר לאזרחים להתלונן או
להשיג את פרטי הרוכב .לוחיות הרישוי קצרות יותר מלוחיות רישוי רגילות ומותקנות על חלקם
האחורי של הקורקינט .ערים נוספות מזמינות את החברות להטמיע את השירותים בתחומיהן כגון
בת ים ,ירושלים ,שדרות ונהריה ,אך עיניהן נשואות כלפי המדיניות אותה מובילה תל אביב .במקביל
להסדרת הכלים השיתופיים ,פורסמה לאחרונה ידיעה בדבר התוכנית האסטרטגית של עיריית תל
אביב ,להעלאת אחוז השימוש באופניים בנסיעות בעיר ל 25%-עד שנת  ,2025תוך סלילת שבילי
אופניים נוספים ושיפורים נוספים בדרכים להבטחת בטיחות ונוחות

הרוכבים127.

לרכיבה על כלים דו -גלגליים יתרונות רבים למשתמשים עצמם ,כגון חסכון בעלויות ,זיהום אויר
ובריאות ,אך זו תורמת גם ברמה המשקית .כאשר פרט בגיר בוחר לנסוע באופניו לעבודה ,הוא
למעשה בוחר לוותר על נהיגה ברכבו הפרטי .בחירה זו היא בעלת תועלות חיוביות על החברה
והמשק שכן ,לא רק שהעובד חוסך זמן רב בפקקים ופריון העבודה שלו עולה ,אלא שכל נסיעה שלו
מחליפה רכב המוסיף לגודש התנועה ולזיהום אוויר .עם רמת הגודש הגוברת משנה לשנה ,אין ספק
שלעשרות אלפי הנסיעות הנחסכות ברכב הפרטי מדי יום נודעת תועלת רבה ,ועל המדינה לנקוט
עמדה אקטיבית וחיובית לטובת הגברת השימוש באופניים הנקיים אשר מקטינים את השימוש
ברכב הפרטי.
אל מול התועלת הרבה שבהסבת השימוש ברכבים מזהמים לכלים דו-גלגליים נקיים וחסכוניים ,על
הרגולטור חלה החובה גם להגדיר באופן ברור את תנאי השימוש בכלים אלה ולאכוף את הכללים
ביעלות .הש ימוש המואץ והגואה בכלים אלה יצר מצב שהכללים אינם ברורים או אינם נאכפים,
והמשתמשים לא מצייתים להם הלכה למעשה .מתרחשים מקרים רבים של רכיבת קטינים ,הרכבת
נוסע נוסף ושדרוג הכלים למהירויות גבוהות יותר .אכיפה אפקטיבית תוביל להורדת הרוכבים
המתפרעים מהכבישים והשבילים ,ותיצור סביבה טובה יותר לרוכבים האחרים ,הולכי הרגל
והנהגים.

 127איתי בלומנטל ,תוכנית ת"א למלחמה ברכב הפרטי" :עיר האופניים YNET ,2019 ,"25-25
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גורם הסיכון הראשי לתאונות בהן מעורבים כלים דו-גלגליים חשמליים הינו הכאוס הקיים בין
המכוניות ,הרוכבים והולכי הרגל .גם כאשר הרוכבים רוכבים במהירות המותרת ובהתאם לכל כללי
הזהירות ,הסיכון לתאונה הוא גבוה כל עוד לא קיים נתיב בטוח המפריד בין רכבים ,כלים דו-גלגליים
והולכי הרגל ,אלא אם מדובר ברחוב ממותן תנועה .הסיכוי לתאונה עולה במיוחד בצמתים עצמם.
השימוש הגובר בכלים אלה מחייב התאמת התשתיות בצורה המהירה והיעילה ביותר על מנת למנוע
סכנות ממשיות – סלילת נתיבי אופניים בכל מקום שהתשתית מאפשרת ,ומיתון תנועה משמעותי
ברחובות שבהם הדבר אינו מתאפשר .משרד התחבורה יצא לפני מספר שנים לפרויקט "אופנידן"
הכולל  100ק"מ של שבילי אופניים .הפרויקט מתקדם ,אך לא ידוע מתי יסתיים .כמו כן ,לאחרונה
פורסמה תוכנית לאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני 128,שממליצה על הקמת תשתית רכיבה
לאופניים בהשקעה של  1.5מיליארד  ₪בשנה עד  ,2040שתכלול רשת אופניים בלעדית ורציפה
בשליש מהרחובות ותוביל להעלאת אחוז השימוש באופניים לכ 10%-מהנסיעות .תוכנית זו הינה
המלצה בלבד והונחה על שולחנם של מקבלי ההחלטות .נוסף על המלצות אלה ,על הרשויות לזכור
כי אמצעים דו גלגליים נועדו להחליף את הרכב הפרטי ולא את ההליכה הרגלית ,ולכן יש להעדיף
המרה של מסלולי כביש לנתיבי אופניים על פני המרה של מדרכות לנתיבים כאלה.
כמו כן ,יש לשים את הדעת על תופעת כריתת העצים בשל הסדרת נתיבי האופניים .לא זה המקום
להרחיב בנושא חשיבות העצים במרחב העירוני ,הן לעידוד הליכתיות והן להפחתת טמפרטורה ,אך
הרשויות המקומיות חייבות לשים את הדעת לנושא זה בכובד ראש.

עקרונות מהלך קידום השימוש כלים דו גלגליים (אופניים וקורקינטים)
א .הכשרה מואצת של נתיבים לדו גלגלי (נד״ג)
יש להכשיר נתיבים דו -לגליים באופן מידי ומשולב של האפשרויות הבאות:
.1

הפקעת נתיב מכביש המשמש כיום לרכבים פרטיים במקום המאפשר זאת .במקומות בהם
יש שני מסלולים לרכב הפרטי במרב העירוני ,חייב להיות מוקצה נתיב אופניים – גם על
חשבון נתיב לרכב הפרטי.

.2

סימון חלק מהמדרכה הקיימת במקום בו המדרכה רחבה ומאפשרת זאת.

.3

סלילה של נד״גים חדשים.

 128המ ועצה הלאומית לכלכלה ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,משרד הבינוי והשיכון ,מנהל התכנון ,רשות מקרקעי ישראל ,תוכנית אסטרטגית לאומית
לתנועה מקיימת במרחב הציבורי2019 ,
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יש לתמרץ את הרשויות המקומיות להסדרת שבילי אופניים במסגרת תקציב גדולה יותר מאשר
כיסוי מרבית העלויות בלבד.
ב .אכיפה
.1

יש לתגבר משמעותית את כלי האכיפה הקיימים וליצור כלי אכיפה נוספים כגון תוכנית
"שומרי הדרך" לאופניים חשמליים ו/או שימוש בטכנולוגיות חדישות של הצבת מצלמות
ומאחוריהן ניתוח  DATAשל אירועי תאונה.

.2

יש לוודא שהאכיפה איננה בררנית שתפקידה להעשיר את קופת העירייה .יש לתת לפקחים
הנחיות ולהקפיד על מילוי ההנחיות בכל הקשור באכיפה.

ג .הימנעות מהקמת מערך ביורוקרטי של רישוי וחיוב לוחיות רישוי
הקמת מערך הרישוי נועדה לאפשר להגיע אל הרוכב הפוגע במקרה של תאונה ,אך אינה צפויה
להפחית ולו במעט את מספר התאונות .הקמת מערך מסורבל ובירוקרטי של רישוי כלום תפחית
באופן משמעותי את הרצון לרכוש כלים אלה ,ובכך תפגע באינטרס הציבורי להפחית את הגודש
בכבישים ואת רמת זיהום האויר ,לצד הוצאות ממשלתיות כבדות .בפרט ,אם המאגר יהיה ברמת
הרשות המקומית – תידרש רשת להעברת מידע בין הרשויות ,דבר שכשלעצמו הוא יקר ומסורבל.
ד .חינוך והסברה – קידום קורסים לרכיבה בטוחה בשיתוף פעולה עם הממשלה ,הרשויות
המקומיות והסקטור הפרטי.
ה .אופניים וקורקינטים שיתופיים בתחנות הרכבת
לאור השימוש הגובר באופניים וקורקינטים ,החלה רכבת ישראל להתמודד עם בעיה מסוג חדש:
עיכובים בתחנות בשל העמסת אופניים לקרונות הרכבת ,צמצום המקומות הפנויים וחסימת
מעברים המיועדים לנכים .כדי להתמודד עם הבעיה ,פרסמה הנהלת הרכבת כללים חדשים לכניסת
אופניים המתייחסים לסוג הכלים ,המסלול ושעות

הנסיעה129.

חברות הקורקינטים והאופניים

השיתופיים מציעות באופן חלקי בלבד שירותים בתחנות רכבת מחוץ לתל אביב משום שהשירות
לרוב אינו כלכלי :השימוש באופניים בכלים צפוי לפעמיים בלבד (ביום ובערב) .לכן ,מוצע לסבסד
את השירותים השיתופיים בתחנות הרכבת ולייתר את הצורך בסחיבת הכלים האישיים .עלות
הסבסוד משתנה בהתאם למודל הנבחר ונעה בין  1-4מיליון  .₪הצבת כלים שיתופיים לשימוש
הרוכבים בשכונות ובתחנת הרכבת יביא לצמצום הצורך בהגעה ברכב פרטי לתחנות הרכבת ,ובכך
יביא גם לצמצום הביקוש לחניות.

 129אופניים ברכבת ,רכבת ישראל
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 )2אופנועים וקטנועים
רקע
מחקר שבוצע בבלגיה מצא שבהחלפת  10%מהמכוניות ברכבים דו -גלגליים כ 40%-מהזמן שנאבד
לכל הרכבים בשהייה בפקק נחסך 130.לפיכך ,היתרון שטמון בכלי הרכב הדו -גלגלי ברור .לעומת
זאת ,שוק הרכב הדו -גלגלי בארץ לא ממצא את הפוטנציאל ,וכמות כלי הרכב נמוכה ביחס למדינות
בעלי מאפיינים דומים לשלנו.
הרכב הדו -גלגלי יכול להוות תחליף טוב לרכב פרטי עבור נהגים שזקוקים לרכב פרטי לצורך עיסוקם
(טכנאים ,שליחים ,אנשי מכירות וכיו"ב) .בנוסף ,הרכב הדו -גלגלי מאפשר למתגוררים ביישובים
שבהם התחבורה הציבורית דלה ,או לא קיימת ,לוותר על הרכב הפרטי ,ולהגיע לעבודה כמעט מבלי
לתרום לגודש בדרכים.
השימוש בכלי רכב דו -גלגליים הוא יתרון גם מבחינת איכות הסביבה .הדו -גלגליים צורכים פחות
דלק ,וכיוון שזמן הנסיעה מתקצר ,שעות הפעולה של המנוע מתקצרות; לפיכך פליטת המזהמים
שלהם נמוכה באופן משמעותי .יתרה מזאת ,כניסת דו גלגליים חשמלים לשוק מספקת יתרון
סביבתי נוסף .מחירם נמוך ממחיר רכבים פרטיים חשמליים ואחזקתם זולה ונוחה מאוד -שכן
הטיפולים השגרתיים כמעט לא קיימים ,העלויות השוטפות נמוכות משמעותית בהשוואה לכל רכב
מנועי אחר והתפעול קל מאוד .הטענת כלי רכב דו גלגליים היא פשוטה יותר מהטענת מכוניות
חשמליות ,שכן הטענת מכונית דורשת חנייה ייעודית וקיום עמדת טעינה; ולעומת זאת ,קטנועים
חשמליים רבים מצוידים עם סוללות קומפקטיות נשלפות ,המאפשרת הטענה בכל מקום.
לצורך שיפור הבטיחות של כלי הרכב הדו גלגליים ,היצרנים משווקים רכבים מסוג חדש -התלת
גלגלי .לרכב זה ,שני גלגלים קדמיים המקושרים באמצעות מערכת היגוי מתקדמת ,וגלגל אחד
מאחור המונע ע"י המנוע .רכבים אלה נחשבים בטיחותיים יותר בהשוואה לדו גלגלי קונבנציונלי
עקב היציבות ואחיזה המשופרים .בנוסף ,רוב התלת גלגליים בשוק מצוידים במערכות בטיחות
מתקדמות ,כדוגמת  ABSומערכת בקרת יציבות ,ומעניקים בטיחות מירבית לרוכב .הנסיעה על כלים
אלה היא נוחה ובטוחה מאוד ,ולכן רוכבים רבים מאמצים רכב זה ככלי התחבורה היום-יומי שלהם.

בעולם
כמות כלי הרכב הדו גלגליים הנוסעים בכבישי העולם עולה באופן קבוע ומהווה נדבך משמעותי
בכושר התניידות של אזרחי מדינות רבות ,בעיקר בערים גדולות.

 ,Raf Canters 130השפעת האופנועים על היוממות (בלגיה)ELTIS ,2014 ,
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מספר כלי הרכב הדו גלגליים במדינות ה OECDמגיע עד ל 31%-מכלל מצבת כלי הרכב
המנועיים131,

כאשר האחוזים הגבוהים קיימים בעיקר במדינות בעלות מזג אוויר שמשי ,כדוגמת

ישראל.
לדו גלגלי שימושים נרחבים בעולם ,החל באופנועים משטרתיים ,ואמבולנסים שיכולים להעניק
עזרה ראשונה במהירות ,וכלה במוניות על שני גלגלים או שלושה .בנוסף ,טרנד שיתוף כלי הרכב
מופיע גם בהקשר של דו קטנועים  -מספר חברות הפועלות בערים גדולות באירופה מציעות
ללקוחותיהם כלים דו גלגלים להשכרה לפי דקות ובארה"ב אפילו מציעים קטנועים חשמליים תלת
גלגליים להשכרה באופן דומה.
פיתוחים טכנולוגיים הופכים את הדו גלגלי לרכב יעיל יותר ,בטיחותי יותר ופשוט יותר לתפעול .בזירה
החשמלית ,פיתוחים טכנולוגיים בתחום הסוללות ,המשפרים את טווחי הנסיעה ,גורמים לעלייה
משמעותית במכירות בעשור האחרון .מדובר על כלי רכב המיועדים לטווח קצר -בינוני הנותנים
מענה להתניידות אל ובתוך שטחים עירוניים.

בישראל
נכון לשנת  ,2018יש בישראל  139,548כלי רכב דו גלגליים המהווים  4%ממצבת כלי

הרכב132.

האקלים השמשי בישראל הינו אידיאלי לרכיבה על דו גלגלי כמעט בכל השנה ,אך מספר הדו גלגליים
לנפש נמוך משמעותית ביחס למדינות דומות .כך לדוגמה בשנת  2013היו באיטליה  167כלי רכב
דו גלגליים לאלף תושבים ,ביוון היו  ,179ואילו בישראל היו רק .21
להלן גרף המציג את מספר הכלים הדו גלגליים ל 1000 -תושבים:

 ,OECD 131שיפור הבטיחות לאופנועים ,קורקינטיים חשמלים וטוסטוסים – מסקנות והמלצות2015 ,
 132דו"ח הלמ"ס – פרסום מס'  ,1762רכבים מנועים בישראל 2018
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בין השנים  2018-2013חלה עלייה של  15%במצבת כלי הרכב הדו גלגליים

בישראל133.

ניתן לראות שהצמיחה הגדולה היא דווקא בנפחים הגבוהים יותר .דו גלגלי בנפח של  250סמ"ק
מספר כלי רכב דו גלגליים לפי נפח מנוע
בין השנים 2013-2018
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
13
401+

14

126-400

15

16

עד 125

17

18

סה"כ

ומעלה הוא כלי בין עירוני לכל דבר ,המאפשר גם נסיעה ארוכה מחוץ לעיר.
עם זאת ,השוק הדו גלגלי הישראלי עדיין קטן ביחס למדינות דומות בעולם .ישנו פוטנציאל בהחדרת
רכבים אלה למארג התחבורתי שכיום לא ממומש ,וזאת כתחליף לשימוש במכונית הפרטית.
אופנועים וקטנועים חשמליים
בישראל יש כ 5 -מותגים של קטנועים חשמליים .בשנת  2019נמכרו  260כלים וניכר כי התחום
הולך להתרחב באופן משמעותי כבר בשנה הקרובה .נכון להיום ,מהירות הכלים הנמכרים בארץ
מוגבלת ל 80 -קמ"ש .הכלים החשמליים נהנים מפטור ממס רכישה.

עקרונות המהלך המוצע באופנועים וקטנועים:
א .עידוד שימוש ברכב תלת גלגלי :לרכב התלת גלגלי יתרונות זהים לאלו של דו הגלגלי ,ולתלת
הגלגלי יתרון נוסף מובהק בהיבט הבטיחות.
ב .אימוץ דרגת רישוי" -תלת גלגלי" הנהוגה בבריטניה-
דרגת רישוי הרכב הנקראת ( tricycleתלת-גלגלי) ,הנהוגה בבריטניה ,מאפשרת לבעל רישיון
מכונית לנהוג על רכב תלת גלגלי (בעל הגבלות מסויימות) ,ללא צורך בהנפקת רישיון נוסף .אנו
מציעים לאמץ נוהל זה ,ובכך לאפשר לנהגים שעד כה לא הייתה להם האפשרות לרכוב על דו

 133דו"ח הלמ"ס – פרסום מספר  ,1762רכבים מנועים בישראל 2018
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גלגלי ,להשתמש ברכב כזה( .כיום בישראל נדרש רישיון של רכב דו גלגלי על מנת לנהוג בכלים
תלת גלגליים).
ג .לשמר את הטבת מס הרכישה לרכבים התלת גלגליים-
עלות הרכבים התלת גלגליים גבוהה יותר מזו של הדו גלגליים .ההטבה ,שניתנה בראשונה בשנת
 2015ובתוקף עד יוני  ,2020מגשרת על פער זה ,ומשווה את מחיר הרכב תלת גלגלי לרכב הדו גלגלי
המקביל .בעוד שדרישות הרישיון של רכב דו גלגלי ותלת גלגלי זהות – ישנה אבחנה בעלויות הביטוח
בשל פרמיות סיכון אחרות .אנו ממליצים על המשך בהטבה זו.
ד .רפורמה בענף הביטוח -קביעת פרמייה על פי הספק המנוע ולא הנפח:
פרמיית ביטוח החובה הנהוגה בארץ הינה גבוהה בצורה משמעותית מהנהוג בעולם .רוב חברות
הביטוח אינן מציעות ביטוח לרוכבי הדו גלגלי ,והביטוח נמכר ע"י תאגיד ה"פול" כמעט באופן
בלעדי ,אשר תעריפיו נקבעים ע"י הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
כיום קיימות שלוש מדרגות לחישוב פרמיית הביטוח:
.1

עד נפח  50סמ"ק

.2

 250-51סמ"ק

.3

 251סמ"ק ומעלה.

במצב הנוכחי רוכב קטנוע בנפח  300סמ"ק בעל  25כ"ס ישלם פרמיה זהה לרוכב אופנוע ספורט
בנפח  1000סמ"ק עם  200כ"ס.
כלי רכב דו גלגליים בנפחי הביניים ( 500-250סמ"ק) מאפשרים נסיעה בין עירונית ,שיכולה
להחליף נסיעה ברכב פרטי .לעומת זאת ,דו גלגלי בנפח גבוה יותר הוא רכב פנאי בעל ביצועים
גבוהים מאוד .לכן ,צריכה להיות אבחנה בין השניים כיוון שהסיכון הביטוחי שונה.
לפיכך ,אנו מציעים לשנות את האופן שבו מחושבת הפרמיה ,ע"י שינוי דרגות הביטוח המחושבות
ע"פ נפח מנוע ,לדרגות הנקבעות לפי הספק המנוע.
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פרק  – 7קידום תחבורה חשמלית בישראל
רקע
להנעה חשמלית יש יתרונות בהשוואה למנוע בעירה פנימית :היא מפחיתה את זיהום האוויר בריכוזי
אוכלוסין ו"בגובה האף" ,ויתרונותיה הסביבתיים הופכים למשמעותיים יותר אם היא מושתתת על
ייצור חשמל באמצעות גז טבעי או אנרגיות מתחדשות 134.כמו כן ,כלי רכב חשמליים יעילים יותר
מבחינת צריכת האנרגיה בשל היעילות הגבוהה של המנוע החשמלי בהשוואה למנוע בעירה
פנימית.
לישראל ,כמדינת אי קטנה וצפופה ,שהתברכה במקורות עצמיים של גז ליצור חשמל ,שמחירי
החשמל בה זולים יחסית ,ומחירי הבנזין גבוהים ,יש יתרון יחסי מובהק בשימוש ברכב חשמלי
בהשוואה למדינות המפותחות האחרות .למרות יתרון יחסי זה ,ישראל מפגרת ביחס למדינות
המערב בחדירת רכבים חשמליים .הדוגמא של נורבגיה ,שבה במרץ האחרון כמעט  60%מהרכבים
שנמכרו היו חשמליים או היברידים נטענים ,מראה כי אין חסם טכנולוגי או צרכני ,ושניתן באמצעות
מדיניות ממשלתית תומכת להגיע לשיעורי חדירה משמעותיים ביותר כבר כיום .על פי חישוב של
פירמת  ,BDOסך התרומה המצטברת למשק הלאומי עד לשנת  2035ממעבר לרכב חשמלי בין 12
ל 28 -מיליארד

135.₪

בעולם
שוק הרכב העולמי מתקדם בצעדים מהירים לקראת מהפכת הרכב החשמלי ,מהפכה המונעת על
ידי שילוב של מניעים כלכליים ורגולטוריים .מספר הרכבים החשמליים בשוק העולמי חצה את רף
 5המיליון ב ,2018-כאשר הם היוו  45%מהרכבים החדשים שנמכרו בסין 24% ,באירופה ו22%-
בארה"ב 136.שעורי החדירה משתנים משוק לשוק ,כשבחלק מהשווקים הרכבים החשמליים מהווים
אחוזים בודדים ממסירות הרכבים ובחלק אחר של השווקים ,למשל נורווגיה ,הרכבים החשמליים
מהווים מעל מחצית ממסירות הרכבים .להתפשטות הרכב החשמלי סייעו הטבות מס ,החלטות
מדיניות ושיפורים טכנולוגיים שגרמו לירידת מחיר הסוללה והכפלת טווח הנסיעה .ההערכות הן

 134ד"ר רוני בר ,ישראל נערכת למהפכת התחבורה החכמה  -ההשלכות המשקיות של כלי רכב אוטונומיים ,חשמליים ,מחוברים ושיתופיים ,פרסום המועצה
הלאומית לכלכלה2019 ,
 ,BDO 135מהפיכת הרכב החשמלי בישראל 2018 ,2018-2035
IEA ,Global ev outlook – 2019 136
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שבנת  2024מחיר הרכישה של רכב חשמלי יהיה זהה למחיר רכב בנזין ,וניתוחים חדשים גורסים
כי באיחוד האירופי המצב יהיה כך עוד בשנת

137.2022

נוסף על התוכניות לאסור מכירה או נסיעה של רכבים מזהמים בעשורים הקרובים ,האיחוד האירופי
קבע תקן ממוצע לפליטות  CO2שבו יצרני הרכב צריכים לעמוד ב 95%-ממסירות הרכבים באותה
השנה ,אחרת מוטל עליהם קנס על כל יחידת גרם/ק"מ עודפת .בתקנות החדשות שיכנסו לתוקף
ב 1-לינואר  ,2020הוחמר תקן ה CO2-מ 130-גרם/ק"מ ל 95-גרם/ק"מ ,והקנסות הוחמרו ( 95יורו
על כל גרם/ק"מ עודף ,בכל מכונית) 138.תקנות אלה מגבירות את מאמצי הספקים והיצרנים למכור
יותר רכבים בעלי הנעה היברידית או חשמלית.
נורווגיה היא מובילה עולמית בחדירת רכב חשמלי ,ומספקת תמריצים משמעותיים שמעודדים את
הביקוש לרכב זה .כבר בשנות ה 90-הממשלה הפחיתה את אגרת הרישוי לרכבים חשמליים
והחריגה אותם מתשלום בכבישי אגרות וחניונים ציבוריים .בשנות ה 2000-ביטלה את המע"מ
ברכישה ,אפשרה נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית ,ובאוסלו אף פיתחו תוכנית רחבה לרשת טעינה.
ב 2012-יצאו לתוכנית סבסוד לרכב חשמלי כדי לעמוד ביעדי פליטות ,והמספרים לא איחרו לבוא –
אם בשנת  2010סך הרכבים החשמליים (פלאג אין וחשמלי מלא) שאף לאפס ,ב 2018-הם כבר
היוו מעל  50%ממסירות הרכבים ,כשבאוקטובר  2019המספרים הגיעו לכדי ( 58%באוסלו עצמה
שיעור המכירות כבר הגיע לכ-

139.)75%

בישראל
בישראל כ 3-מיליון מכוניות פרטיות ,כשמידי שנה נמסרות כ 270,000-מכוניות וכ160,000-
נגרטות .כמות מסירות הרכבים החשמליים בישראל זניחה :ב 2018-נמכרו מאות בודדות של רכבים
חשמליים ופלאג אין .המכוניות ההיברידיות (שאינן פלאג אין) מצליחות לחדור ושיעור המסירות עמד
בשנת  2018על .14.5%
היצע החשמליות מתחיל לגדול וב 2020-יוצעו בשוק כ 10-דגמים חדשים ,אך עם זאת ,יתכן
ויבואניות הרכב לא יוכלו לספק את הביקוש מכיוון שיצרניות הרכב מסיטות את המלאי למדינות בהן
יש סטנדרט פליטות מחייב ,בעוד בישראל אין דרישה שכזאת .שר האנרגיה נקט בצעד חשוב והצהיר
כי החל משנת  2030תיאסר כניסת רכבים המונעים בבנזין או סולר לישראל ,ובנוסף נקבעו יעדי

 ,Nathaniel Bullard 137תג המחיר לרכב החשמלי קטן יחד עם עלות הסוללהBloomberg ,2019 ,
 138הפחתת פליטת  CO2מרכבים פרטיים ,האיחוד האירופי
 ,Mark Kane 139באוקטובר  58% 2019ממכירות כלי הרכב היו של רכבי פלאג-איןINSIDEEV ,2019 ,
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הביניים הבאים 5% :מהמכירות בשנת  23% , 2022מהמכירות בשנת  2025ו 61%-מהמכירות
בשנת

140.2028

צו רשות המיסים בנוגע למס קניה לרכבים ,אשר יכנס לתוקף ב 1.1.20-יכלול מתווה מיסוי ל 5-שנים
שבתוכו מגולמת עליה במס הקניה של רכבים היברידיים ורכבי פלאג אין כבר בשנים הקרובות ,וכן
שימור מס הרכישה לרכבים חשמליים לצד הגבלת רף ההטבה שתגרום לעליית מחירים ברכבים
החשמליים היקרים יותר ,גם אלה שאינם רכבי יוקרה.
להלן מתווה המס:
סוג רכב

2019

2020

2021

2022

2023

2024

היברידי

30%

45%

50%

מיסוי רגיל

מיסוי רגיל

מיסוי רגיל

20,000

10,000

-

-

-

20%

25%

30%

40%

55%

מיסוי רגיל

100,000

60,000

45,000

40,000

30,000

-

10%

10%

10%

10%

20%

35%

130,000

75,000

75,000

75,000

60,000

50,000

רף ההטבה ()₪
פלאג-אין
רף ההטבה ()₪
חשמלי
רף ההטבה ()₪

כיום ישנה הטבה בגובה  ₪ 1,000בשווי שימוש לחודש .המשמעות של הטבה זו מתרגמת לעובד
לסך של כ ₪ 100-150 -בלבד בחודש ,כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:
שיעור

דגם

מחיר הרכב

מס

שווי

שווי

שווי

מס

שימוש

שימוש

שימוש

מקורי

(בש"ח)

מעודכן

מס

הפער
במס

(לאחר
הנחה)
32%

ZOE

144,000

2.48%

3,571

2,581

1,143

826

95

Intense
Hyundai

116,000

2.48%

2,877

2,877

921

921

I25
47%

ZOE

144,000

2.48%

3,571

2,581

1,678

1,213

Intense
Hyundai

116,000

2.48%

2,877

I25

 140משרד האנרגיה ,יעדי משק האנרגיה לשנת  -2030מסמך מדיניות2019 ,
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2,877

1,352

1,352

139

על מנת לענות על ביקוש לעמדות טעינה ,פרסם משרד האנרגיה  4קולות קוראים במהלך 2018
שמסבסדים את הקמתן של  2,500עמדות טעינה ברשויות מקומיות ,במרחבים ציבוריים למחצה
ומעסקים ,בנוסף ל 100-עמדות טעינה מהירות בתחנות הדלק ,עוד בשנת  .2020הקמת עמדות
הטעינה אינה תלויה אך ורק במימון וישנם חסמים רגולטוריים שמונעים הקמת עמדות טעינה
בבנייני משרדים ובבנייני מגורים ,בהם עפ"י ההערכות תרוכז  80%מהטעינה .הזוכים במכרז
התבשרו על כך ביוני  ,2019וצריכים להשלים את פריסת העמדות עד אמצע שנת .2020
תחבורה ציבורית חשמלית
תחבורה חשמלית כוללת לא רק רכבים פרטיים ,אלא גם אוטובוסים – שהמרתם לחשמליים תשפיע
רבות על רמת הזיהום והשקט בערים .בשנים האחרונות ,אוטובוסים חשמליים נכנסים לשימוש
במדינות רבות .למרות טווח הנסיעה המוגבל של רכבים חשמליים העשוי לעורר חשש בשימוש
בהם ,טווח הנסיעה של אוטובוס עירוני מוגבל וידוע בהתאם לקווים ולתוכנית העבודה היומית ולכן
ניתן לתזמן את זמני הטעינה בהתאם .בנוסף ,ציי אוטובוסים חונים בסוף היום בחניונים מסודרים
ולכן קל יחסית לפתור את נושא תשתית

הטעינה141.

בארה"ב ,רשות התחבורה הציבורית בעמק  ,Antelopeשמשרתת  45אלף תושבים באזור לוס
אנג'לס ,רוצה להפוך לחברה הראשונה שכל צי האוטובוסים שלה הוא חשמלי .היא פעלה להפסיק
להשתמש עד סוף  2018באוטובוסים עם מנועי דיזל ,ולהחליפם ב 80-אוטובוסים חשמליים .לצורך
המהלך הרשות קיבלה מימון פדרלי ,כמו גם  46מיליון דולר ממדינת קליפורניה לרכישת
האוטובוסים 142.רשויות סן פרנסיסקו הודיעו במאי האחרון כי הן יתחילו לרכוש אוטובוסים חשמליים
בלבד החל מ ,2025-וישלימו צי חשמלי לחלוטין עד  .2035העיר שנזן בסין היא העיר הראשונה שכל
האוטובוסים בה הם חשמליים ומספרם מגיע לכ ,16,000-צי האוטובוסים החשמליים הגדול ביותר
בעולם .לטובת הצטיידות האוטובוסים ,הממשלה הסינית העניקה לשנזן סכום של מאה וחמישים
אלף דולר על כל אוטובוס חשמלי שנרכש (בדומה לסכום המימון

בישראל)143.

בישראל מרבית זיהום האויר מתחבורה מגיע מרכבי דיזל ,בדומה לאוטובוסים שבשירות התחבורה
הציבורית .אמנם האוטובוסים אחראים על  1%מהנסועה הכוללת של רכבים בישראל ,אך כמו כן
אחראים ל 9%-מפליטות המזהמים .בשנת  2017נכנסו לשימוש לראשונה אוטובוסים חשמליים,
לאחר עדכון חוק אויר נקי שקבע כי לפחות  3%מכל צי רכבים צריכים להיות מבוססים על תחליפי

 141דורון ודאי ,למה חשמול התחבורה צריך להתחיל מהתחבורה הציבורית? מאי 2018
 142אריק טאוב ,כבר יש מהפכת כלי רכב חשמליים -וככה היא נראית ,2018 ,ניו יורק טיימס ,פורסם בדה מרקר
 ,Linda poon 143למה ערים בארה"ב לא עוברות לאטובוסים חשמליים? CITYLAB ,2019
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דלקים .המהלך התאפשר בזכות תמיכה של המשרד להגנת הסביבה בהיקף של  23מיליון  ₪ובו
נרכשו  62אוטובוסים חשמליים 144,ובשנים שלאחר מכן נוספו עוד אוטובוסים שהשלימו מניין של
 78אוטובוסים חשמליים ,מתוך  5,000אוטובוסים עירוניים .מכרזי האוטובוסים החדשים מחייבים
את הזוכים להצטייד באוטובוסים חשמליים ,כך שלאורך כל תקופת ההפעלה מספר האוטובוסים
החשמליים לא יפחת מ 50%-מכלל האוטובוסים העירוניים .עם זאת ,החסם המשמעותי ביותר
להצטיידות באוטובוסים חשמליים הוא דווקא תשתית הטעינה :מפעילות התחבורה הציבורית
מתקשרות בחוזים זמניים להשכרת שטחי חניונים לאוטובוסים ,עובדה שמקשה על תכנון ארוך טווח
וחישוב עלויות התפעול של האוטובוסים החשמליים בצורה נכונה ורווחית.
הפחתת הפליטות מאוטובוסים והמעבר לאוטובוסים חשמליים מביאים עמם הזדמנויות לעירוב
שימושים בהיבט חניוני האוטובוסים ,שלא התאפשרו לפני כן בשל הזיהום הרב שנפלט
מהאוטובוסים .בשנזן ,סין ,מתוכננות  26תחנות טעינה לצי האוטובוסים המונה כ 16-אלף
אוטובוסים .הראשון שבהם ,Yueliangwan Charging Station ,מתוכנן להכיל  11קומות ( 1תת
קרקעית ועוד  10נוספות) שיכילו  237עמדות ..145במינכן ,גרמניה ,בונה חברת האוטובוסים את
 ,Hybrid-Mמבנה שיכיל בקומות תת קרקעיות  56עמדות טעינה שישרתו כ 200-אוטובוסים ,בנוסף
לקומות משרדים עליונות .החום הנפלט מטעינת האוטובוסים יופנה לחימום קומות

המשרדים146.

דו"ח שהופק ע"י  ,A Better Cityקונסורציום של עסקים שמטרתו לקדם את העיר בוסטון ,סוקר את
היתכנות הקמתה של חניון אוטובוסים בעל עירוב שימושים ,במקום חניון  Albany Streetשנדרש
בשיקום .בדו"ח מוצע ששותפות ציבורית-פרטית תממן את הקמתו של מתחם הכולל  2קומות
מסחר ,מגדל מגורים בעל  17קומות ,שילוב של חניה קרקעית ותת קרקעית למכוניות הדיירים
והנהגים ,וכל זאת לצד חניון אוטובוסים ,עמדות טעינה ,עמדות תיקון וכן מסוף אוטובוסים שישמש
את תושבי האזור .המתחם ישתרע על שטח של  40דונם ,בעלות של  1מיליארד

דולרים147.

מוניות חשמליות
בבריטניה הוקם מפעל לייצור מוניות חשמליות בעלות של  323ליש"ט בתמיכה ממשלתית של 16
מיליון ליש"ט .בנוסף ,הקצה משרד התחבורה  64מיליון ליש"ט לטובת חשמול המוניות ,שמתוכם
 10מיליון מוקצים להקמת תשתית טעינה ו 50-מיליון לטובת מענקים לנהגים ברכישת המוניות
( 7,500ליש"ט לרכב).

148

משנת  2018חייבת כל מונית חדשה בלונדון ,בה פועלות כ21,000-

 144אוטובוסים חשמליים ,האתר המשרד להגנת הסביבה
 ,MDPI 145תכנון רשת טעינה לאוטובוסים חשמליים :מקרה בוחן  -שנזן ,סין2019 ,
 Hybrid-M 146במינכן – תחנה לאוטובוסי אפס פליטותsustainable-bus ,
 ,A BETTER CITY 147אוטובוסי  - MBTAתשתיות תחזוקה חדשות ופיתוחים בתחום הסוללה לאוטובוסים חשמליים2019 ,
 148ממשלת אנגליה 1,000 ,משרות שנוצרו במפעל חדש בעלות של  325מיליון ליש"ט למוניות חשמליות2017 ,
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מוניות ,להיות בעלת "אפס פליטות" ולכן חשמלית .ההערכות הן שעד  2023רב המוניות יהיו
חשמליות ,אולם חלק ממוניות הדיזל שקיבלו רישיון לאחרונה ימשיכו לפעול עד  149.2032נוסף על
הסבסוד הישיר ,העירייה מאפשרת למוניות חשמליות להיכנס למתחם במרכז העיר בו ממוקמות
עמדות טעינה מהירות המאפשרות לטעון כ 80%-מהסוללה תוך  40דקות – בחינם.

150

כ 23,000-מוניות נעות במדינת ישראל ,כמעט כולן מונעות בסולר הגורם לזיהום אוויר גבוה במיוחד.
המשרד להגנת הסביבה וקרן קיימת לישראל הקצו  30מיליון  ₪לסבסוד מוניות היברידיות 151,ומתוכו
נוצלו רק  20מיליון  ₪עד כה ,על אף החיסכון הגדול שיכול להגיע עד  ₪ 11,000בשנה לכל נהג.

152

ב־ 2020מתוכנן בת"א פיילוט בן כ־ 20מוניות חשמליות – פרויקט משותף למשרד האנרגיה ,משרד
רוה"מ ,ויבואנית ניסאן קרסו מוטורס .הפיילוט נועד להוכיח היתכנות של צי מוניות חשמליות מבוסס
אופטימיזציה טכנולוגית.

153

משאיות חשמליות
תחום המשאיות החשמליות עדיין נמצא בפיתוח .באירופה ,משאיות אחראיות ל 22%-מפליטות
המזהמים בכביש ,על אף שמהוות רק  2%מהרכבים בכביש 154.חברת טסלה עתידה להוציא בסוך
שנת  2020משאיות חשמליות ,ובמרצדס מסיימים בימים אלו פיילוט של צי המשאיות החשמליות
ומתכוננת לייצור במהלך שנת  .2021יחד עם זאת ,ישנם גורמים בתעשיה שטוענים כי עתיד
המשאיות הוא בהנעה מבוססת מימן .יונדאי כבר הציגה משאית מימן שהחלה לפעול באירופה,
ובמהלך שנת  2020תבצע ניסויים למשאית גם

בישראל155.

חברת הייעוץ מקינזי חוזה שמכוניות חשמליות מסחריות ,קלות ובינוניות – כמו טנדרים וסוגים שונים
של משאיות הובלה ופינוי אשפה – יוכלו להגיע לשיעור מכירות של  34%-8%עד  .2030הטווח
הגדול תלוי בתנאי השוק :צורכי השוק ועלויות אחזקה מול מנועי דיזל מסורתיים (אמנם עלויות
האחזקה של כלי רכב חשמלי נמוכות יותר אך המחיר הראשוני אינו כזה .משאית לפינוי אשפה כיום
של  BYDעולה  300אלף דולר) .תקנות זיהום אוויר בערים עשויות להאיץ או להאט את האימוץ של
מכוניות מסחריות חשמליות .לפי הדו"ח של מקינזי יש שני גורמים שמגבילים את השוק החשמלי:
מבחר מצומצם של דגמים וטכנולוגיית טעינה מהירה שטרם
149

הבשילה156.

 ,SIAN BAYLEYתחום התחבורה בלונדון הולך והופך לחשמליevening standart ,2018 ,

 150רשות התחבורה של לונדון ,תקנות פליטה למוניות ,רשות התחבורה של לונדון
 151המשרד להגנת הסביבה ,מוניות מופחתות זיהום – מוניות היברדיות
 152רן בן מיכאל ,מונית הכסף החשמלית ,2019 ,וואלה
 153אבי קנת ,פיילוט למוניות חשמליות בישראל ,2019,קרסו מוטורוס
 ,Nico Muzi 154האיחוד האירופי מסכים לראשונה על יעדי הפחתת פליטה למשאיות TRANSPORTATION ENVIROMENT ,2019 ,
 155תומר הדר וליאור גוטמן ,יונדאי תבצע בישראל ניסוי נרחב במשאיות המונעות מימן ,2019 ,כלכליסט
 156מרכז המחקר לתחבורה של מקינזי ,מסלול  :2030המסלול המהיר לעתיד תעשיית כלי הרכב המסחרייםMCKINSEY&COMPANY ,2018 ,

- 95 -

עקרונות המהלך לעידוד חדירת הרכב החשמלי:
א .קידום תחבורה ציבורית חשמלית:
 .1צי האוטובוסים:
 )1העלאת תמהיל האוטובוסים במכרזי התחבורה הציבורית מ 50%-ל 100%-בהדרגה
עד שנת .2030
 )2כל אוטובוס עירוני שיורד מהמצבה עקב תאונה או התיישנות יוחלף באוטובוס
חשמלי.
 )3גידול באשכולות כתוצאה מ"תוספות שירות" תהיה גם היא באוטובוסים חשמליים.
 .2עידוד עירוב שימושים לחניוני אוטובוסים:
 )1בחינת הדרישות ההנדסיות לעירוב שימושים בחניוני אוטובוסים חשמליים
ופרסומם.
 )2תימרוץ יזמים להקמת חניונים לאוטובוסים חשמליים ,הכוללים עמדות טעינה ,ע"י
מתן אישורי בניה הכוללים קומות מסחר וקומות לחניונים .יזמים פוטנציאליים
במכרזים מסוג אלה :מפעלים ,חברות המחזיקות בחניונים ,חברות נדל"ן ,חברות
חניונים ,מפעילי החניונים של הנתיבים המהירים ,רכבת ישראל ועוד.
 .3פרסום קול קורא להקמת עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים ,בדומה למכרזים
שפורסמו ע"י משרד האנרגיה לעמדות טעינה לרכבים פרטיים.
ב .קידום חדירה של מוניות ,מוניות שירות ומשאיות חשמליות:
 .1מוניות שירות :הכנסת חובה למכרזים של הפעלת מוניות שירות ייקבע תנאי שלפיו
לפחות  50%מהצי אותו יפעיל הזוכה במכרז יהיה בהנעה חשמלית.
 .2קביעת יעדים לחשמול צי המוניות בישראל
 )1עד שנת  15% – 2023מהמוניות הפעילות חשמליות.
 )2עד שנת  30% – 2025מהמוניות הפעילות חשמליות.
 )3עד שנת  70% – 2030מהמוניות הפעילות חשמליות.
 .3קביעת גיל מקסימלי למוניות שעומדות בתיקני  :Euro 3,4,5הצבת חסם עליון לזמן
הפעילות של מוניות שאינן מאופסות פליטות ,כדי לעמוד ביעדי החשמול ושמירה על
איכות הסביבה.
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 .4סבסוד רכישת מוניות חשמליות :סבסוד לבעלי "מספר ירוק" קיים ,בהיקף דומה לסבסוד
הניתן כיום למוניות היברידיות ( 20,000למונית  ₪לרכב).
 .5התניית רכישת "מספר ירוק" ברכב חשמלי:
שלב " - 1מספר ירוק" מופחת  -הנחה של  50%ברכישת "מספר ירוק" לטובת פעילות
מונית חשמלית.
שלב  – 2החל מ ,2025-מכירת "מספר ירוק" לטובת מונית חשמלית בלבד.
 .6משאיות  :עידוד פיילוט לייבוא משאיות (לרבות משאיות לפינוי אשפה) חשמליות
ג .מכוניות חשמליות:
שיפור היעדים לטווח הקצר והבינוני לפריסת מכוניות חשמליות בישראל:
 )1יעדי הטווח קצר  -שנת 2022
 25%מהרכבים הנמכרים החדשים בישראל יהיו חשמליים (בהנעה חשמלית
מלאה)( .במקום  5%שהצהיר משרד האנרגיה).
 )2יעדי הטווח הבינוני – שנת 2025
 50%-30%מהרכבים הנמכרים בכביש יהיו חשמליים (בהנעה חשמלית מלאה).
(במקום  23%שהצהיר משרד האנרגיה).
 )3יעדי הטווח הארוך  -שנת 2030
שנת  100% - 2030מהמכוניות הנמכרות יהיו ללא בנזין( .במקום  61%בשנת 2028
שהצהיר משרד האנרגיה).
ד .עידוד יבואני הרכב לספק מלאי דגמים:
קביעת יעדי פליטות ליבואני הרכב והטלת קנס על חריגות ,כמקובל באירופה -ממוצע שנתי
לפליטת  CO2מרכבים (באירופה 95 ,גרם/ק"מ החל מ .)1.1.20-מדידתו באופן שיקבע המשרד
להגנת הסביבה וקניסת יבואני הרכב על חריגה ממנו לפי מתווה קנסות מאושר מראש .בתוך 3
שנים יעדי הפליטות יהיו זהים ליעדי הפליטות המקובלים באירופה.
ה .תמריצים לרכישת רכבים חשמליים:
 .1הפחתה מדורגת של ההטבה לרכבים היברידיים ,עד למיסוי מלא ב.2024-
 .2קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבי פלאג אין והעלאה מדורגת החל משנת .2022
 .3קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבים חשמליים והעלאה מדורגת החל משנת .2025
 .4העלאת המס על רכבי בנזין ל .85% -כמפורט בטבלה:
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2019

סוג

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

רכב
היברידי
רף

30%

30%

30%

45%

50%

83%

83%

83%

83%

-

20,000

10,000

-

-

-

-

-

-

ההטבה
()₪
פלאג-

20%

20%

20%

25%

30%

40%

55%

83%

83%

אין
100,000

רף

95,000

95,000

85,000

75,000

60,000

40,000 70,000

-

ההטבה
()₪
חשמלי
רף

10%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

35%

40,000 85,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 130,000

83%
-

ההטבה
()₪
83%

בנזין

ו.

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

העמקת הדיפרנציאליות בשווי שימוש:
כיום ,הטבת שווי השימוש לרכב חשמלי עומדת על  ₪ 1,000בלבד ,ומבוטאת בשכר לאחר
מיסים בכ ₪ 100-150-בלבד ,ולכן לא מהווה תמריץ גדול מספיק לבחירה ברכב חשמלי .הגדלת
ההטבה לכ ₪ 2,000-תגדיל את ההפרש בין שווי השימוש לרכב חשמלי לשווי השימוש לרכב
רגיל ,והפער בשכר יגדל לכ ₪ 500-750-בחודש .פער כזה יכול ליצור שינוי בעדיפות הרכב
החשמלי על העובד.

ז .הממשלה והסקטור הציבורי כמובילי דרך:
 .1לאפשר בחירה ברכב חשמלי כרכב צמוד לזכאים בשירות הציבורי.
 .2להכריז על רכישה של  200מכוניות חשמליות לצי הרכב הממשלתי מידי שנה.
 .3להכריז על רכישה של  200מכוניות חשמליות לצי הרכב של משרד הביטחון מידי שנה.
 .4מחויבות לכך ששרים ומנכ"לים ייקחו רכב חשמלי או היברידי פלאג אין.
 .5דרישה מהסקטור הציבורי  -תאגידים סטטוטוריים ,חברות ממשלתיות ושלטון מקומי
לפעול במדיניות דומה.
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ח .תשתית הטעינה:
תיקון חוק המקרקעין לפי המלצות מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש
הממשלה ,המאפשר שימוש של תשתית החשמל והתחשבנות עצמית עם הועד של דייר
המבקש להקים עמדת טעינה ,גם במקרים של חוסר יכולת לקבל את הסכמת הנציגות ,וכן
לאפשר לנציגות הבית למנות חברה שמספקת שירותי טעינת רכבים חשמליים על מנת שתנהל
את הביקוש לחשמל בצורה יעילה.
ט .שיווק והסברה בקרב היבואנים ,מנהלי ציי הרכב והציבור הכללי:
שיווק שתכליתו לעודד את חדירת הרכב החשמלי לישראל תוך הצגת היתרונות הסביבתיים,
הכלכליים והחברתיים.
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פרק  – 8קידום תחבורה אוטונומית
רקע
כלי רכב בעלי יכולות אוטונומיות חלקיות נמכרים כבר היום ונעים על הכבישים .מכוניות בעלות
יכולות אוטונומיות מפותחות מצויות כיום בניסויי כביש ,אך הן עדיין דורשות השגחת נהג בטיחות
ומסוגלות להתמודד עם מתארים מוגבלים .התחזיות מדברות על הופעתם של שירותי תחבורה
שיתופית וציבורית אוטונומית בתחילת עד אמצע העשור הקרוב ,והופעתם של רכבים פרטיים
אוטונומיים לקראת תחילת העשור הבא 157.אוטובוסים ומיניבוסים אוטונומיים נמצאים בחזית פיתוח
טכנולוגית כלי הרכב האוטונומיים בעולם ,כיוון שמדינות שונות ברחבי העולם רואות באוטובוסים
ובמיניבוסים אוטונומיים דרך יעילה להפחתת הגודש ותאונות הדרכים ,תוך חסכון בעלויות
תפעוליות .מדינות מסוימות אישרו למיניבוסים ואוטובוסים אוטונומיים לבצע ניסויים בסביבה
האמיתית ,קרי :ברחבי העיר .בשבדיה למשל סוכנות התחבורה הלאומית אישרה להפעיל שירות
אוטובוסים ללא נהג ברחובות שטוקהולם

בחינם158.

כדי לאפשר הטמעה של כלי רכב אוטונומיים ,יש לפתח סביבה רגולטורית מתאימה .תפקידה
הרגולטו רי העיקרי של המדינה בכל הקשור לרכבים הינו ניהול סיכונים ובטיחות וסוגיות בתחום
האחריות .כניסת הרכבים האוטונומיים מחייבת שינוי ברגולציה על רכבים מאחר וישנן לקונות רבות
וסימני שאלה שיצטרכו לקבל מענה דרך הסוכנויות הרגולטוריות הקיימות .ישנן מספר מדינות שיצרו
רג ולציה תומכת לשלבי הניסויים שמעודדת התפתחות טכנולוגית ,כשהבולטת והמוכרת שבהן היא
קליפורניה ,לצד מדינות כמו הולנד וסינגפור ששוקדות על הסדרה כוללת של מערכות נהיגה
אוטונומיות .אין עדיין בנמצא מסגרת חוקית לפעילות מסחרית של כלי רכב אוטונומיים ,ורוב רובן
של החברות פועלות תחת מעטפת של ניסוי או פיילוט .המחוקקים ,ובהם המחוקק הישראלי ,יידרשו
להתוות קווים מנחים בהיבטי בטיחות ,תקני ייצור ,רישוי ,ביטוח ,חוקי תנועה ועוד.

159

בעולם
בארה"ב המדיניות הרגולטורית מתחלקת לשתי רמות .ברמה הפדרלית; משרד התחבורה והרשות
למניעת נפגעים בתאונות דרכים ( )NHTSAוברמה המדינתית; כל מדינה וגופיה .בשנת 2016
הודיעה ממשלת ארה"ב כי בכוונתה להשקיע  4מיליארד דולר בפיתוח מחקר בנושא מכוניות

 157העתיד של התחבורה :מה הדבר הבא? האקו-סיסטם של עתיד התחבורה ואיך להצליח בוDELOITTE ,2016 ,
 158לופגרן אמה ,שטוקהולם היא המדינה הסקנדינבית הראשונה שמפעילה אוטובוסים ללא נהג בדרכים ציבוריתThe Local ,2017 ,
 159דו"ח החדשנות  ,2017רשות החדשנות
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אוטונומיות וכן בניית תשתיות מותאמות ,במסגרת תוכנית של  10שנים .בנוסף להשקעה הכספית
התחייבה הממשלה לזרז את ההליך שייצר קווים מנחים רגולטוריים ליצרניות הרכבים האוטונומיים,
והתחייבה להסיר חסמים רגולטוריים המונעים את הפיתוח של הרכבים .מאז  2016מתפרסם מידי
שנה מסמך ובו ההנחיות הרגולטוריות של משרד התחבורה ו .NHTSAהכללים המפורסמים בו אינם
קבועים בחוק ולכן אינם מחייב ים עדיין את יצרניות הרכב ומפתחות מערכות נהגיה עצמאיות .אלו
בעצם "הנחיות התנדבותיות" מאחר וזהו תחום מתפתח .ברמה המדינתית מתקיימת רגולציה בכל
הנוגע לרישוי ,רישום ,אכיפת חוקי תנועה ,ביטוח ואחריות .דוגמא למדינה בה חוקקו חוקים על ידי
ה )Department of Motor Vehicle( DMA-היא קליפורניה בארה"ב ,שבה חוקקו חוקים בנושא
האחריות במקרה של תאונה או פגם ברכבים אוטונומיים .ביוני  2018העניקה מדינת קליפורניה
רשות לחברות נהיגה אוטונומיות להעלות נוסעים בכל שטחה .גם מדינות אריזונה וטקסס משמשות
מעבדות ניסוי לכלי רכב אוטונומיים.
ה ולנד מדורגת כמדינה המוכנה והמתקדמת ביותר בתחום הרכבים האוטונומיים ב"מדד המוכנות
לרכבים אוטונומיים" של  160.KPMGהמדינה ,בשיתוף עם שכנותיה ,פועלת לפיתוח טכנולוגיות רכב
אוטונומיות יעודיות להובלת מטענים ,ומתכננת להשיק יותר ממאה מחלקות של משאיות ללא נהג
בין הערי ם הגדולות במדינה .בנוסף המדינה משקיעה בפיתוח מסגרת חוקית לטכנולוגית הרכבים
האוטונומיים ובמסגרת כך חוקקה חוקים חדשים שיעודדו שימוש בכלי רכב אוטונומיים והכריזה על
רישיון נהיגה ייעודי לרכבים אלו .
סינגפור ,בשיתוף עם האוניברסיטה הטכנולוגית של  ,Nanyangהקימה אתר לטובת ניסויים ומחקר
בכלי רכב אוטונומיים .האתר משחזר את מזג האוויר הטרופי הקיצוני במדינה .לצד זאת סינגפור
מתכננת להפעיל מיניבוסים אוטונומיים במספר אזורים ,כולל בשטח אוניברסיטה 161.כמו כן סינגפור
הקימה רשות ממשלתית שייעודה התמודדות וניהול העיסוק ברכב האוטונומי תוך צמצום אי
הוודאות והבלבול בנושא ושיפור התיאום בין המגזר הפרטי לממשלה בתחום.

בישראל
בישראל ,פרסם משרד התחבורה ב 2017נוהל אישור ניסויים בכלי רכב לצורך מחקר ופיתוח
מערכות טכנולוגיות אוטונומיות ,ומאז הנוהל מתעדכן מדי תקופה .ההתעניינות הבינלאומית
בישראל גברה וכעת חברות כגון  General Motors ,Yandexו Mobileye-עורכות ניסויים על

 160מוכנות לקליטת כלי רכב אוטונומיםKPMG ,2019 ,
 161לים שון ,אוטובוס אוטונומי יחל לפעול ברחובות  NUSממרץ הבא  -כל מה שצריך לדעתBusiness Insider Singapore ,2018 ,
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כבישים ציבוריים .באוקטובר  2018הודיעה אינטל כי תשיק בתל אביב תוכנית ניסוי לשירות היסעים
ללא נהג ,בשיתוף עם חברת הרכב פולקסווגן .במסגרת הפרויקט יפעילו שתי השותפות ,בשיתוף
עם קבוצת צ'מפיון מוטורס יבואנית פולקסווגן ,שירות מסחרי למטרת רווח של "מוניות רובוטיות"
אוטונומיות על בסיס רכב חשמלי ומערכת זימון נסיעות ממוחשבת .בנוסף ,אוניברסיטת בר אילן
הודיעה כי תפעיל שאטל אוטונומי לבאי הקמפוס בשטחה במהלך השנה הקרובה .כמו כן ,מערך
הסייבר הלאומי ,משרד התחבורה וחברת 'נתיבי איילון' ישקיעו  18מיליון  ₪בשלושת השנים
הקרובות בהקמת זירת חדשנות להגנת סייבר בתחבורה.
משרד התחבורה החל בשנה האחרונה בהליך הסדרה לחוקי התעבורה הקשורים באופן ישיר או
עקיף לפעילות רכבים אוטונומיים ,תוך יצירת קשר עם רגולטורים במדינות שונות .העקרונות
המנחים את המשרד ,עפ"י פרסומיו ,הם גמישות שתמנע קבעון לסוג טכנולוגיה מסוים ועידוד
 ,MaaSקרי – רכבים אוטונומיים בשימוש תחבורה ציבורית ושיתופית תחילה 162.כיום ,בקשת אישור
לניסוי ברכב אוטונומי בכבישים ציבוריים מוגשת למשרד התחבורה שבוחן את הבקשה לפי נוהל
שפרסם ומערב את כלל הגופים הרלוונטיים במשרד .עפ"י נוהל זה פועלות החברות המפעילות
רכבים אוטונומיים בישראל ,ונדמה שאין כוונה בטווח הקרוב להפוך נוהל זה לתקנה או חוק על מנת
לאפשר גמישות לרגולטור.
נוסף על נוהל הניסוי ,ישנם מרכיבים נוספים שנוגעים לפעילות רכבים אוטונומיים :ביטוח  -רכבי
הניסוי בוטחו ע"י ביטוח "הפול" לאחר שחברות הביטוח סרבו לבטח את הניסויים; שטחי הניסוי –
בישראל אין אתר ניסויים אחד מוגדר ,לכן שטח הניסוי משתנה ומותאם לצרכי החברה תוך ניהול
של משרד התחבורה; תקשורת – חוסר ההחלטיות בתעשייה ובתקינה בנוגע לטכנולוגיה עליה
תתבסס תשתית הרכבים ( DSRCאל מול  )5Gוחוסר נכונות בשוק הסלולר לפרוש תשתיות  5Gבשל
163

חוסר היתכנות כלכלית ,על אף התמריצים שסיפקה המדינה כחלק ממכרז ה.5G-

הסדרת פעילותם של רכבים אוטונומיים מערבת בעלי עניין רבים בממשלה :בראש ובראשונה,
משרד התחבורה; מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים; רשות הגנת הפרטיות; משרד
התקשורת; מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה; מערך הסייבר במשרד
רוה"מ; רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ועוד.

 162פעילות ותחומי המיקוד של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בתחום התחבורה החכמה ,2019 ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 163המרוץ לדור החמישי ,תדרוך עיתונאים – מכרז תדרים ,2019 ,משרד התקשורת
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עקרונות מהלך קידום הרגולציה לרכב האוטונומי
א .הרחבת חובת הביטוח בדומה לחוק הבריטי ,החלת ביטוח חובה על כל רכב ,גם אם אין בו נהג
אנושי אלא מערכת נהיגה אוטונומית .לשם כך ,הגדרת "נהג" צריכה להתחלף בהגדרת "שליטה
ברכב" ,שיכולה להכיל גם נהג וגם מערכת נהיגה אוטונומית.
ב .יצירת שותפויות עם החברות הבינלאומיות המפתחות רכבים אוטונומיים ותמרוצן לערוך
פיילוטים בישראל ע"י נוהל המקל על חברות שמציגות ניסיון מוכח בניסויים בחו"ל .כיום נדמה
שחברות העורכות פיילוטים בישראל הן חברות שערכו ניסויים בארץ בשלבים ראשוניים ,בעוד
השוק העולמי מורכב מחברות רבות שערכו ניסויים במקומות שונים אך בשלות להטמיע שירות
כפיילוט ,מבלי לערוך ניסוי בארץ (נוהל הניסויים בארץ מאד מוכוון לניסוי ראשוני בארץ ולכן
מדובר בנוהל מסורבל לחברה בינלאומית עם ניסיון בניסויים בחו"ל המבקשת לבצע פיילוט
בישראל).
ג .הגמשת נוהל הניסוי של משרד התחבורה ופרסום הדרישות הבטיחותיות כסטנדרט ,עליו יכולות
החברות להתחייב בצורה עצמית ( ,)self-assessmentבדומה לשיטה בה נוקטות מדינות
בארה"ב .בשיטה זו ,החברות מפרסמות לציבור את הצהרת הבטיחות שלהן ,בהתאם לסטנדרט
שפרסם ה( NHTSA-מנהל הבטיחות בכבישים המהירים הפדרלי).
ד .הרחבת חובת שיתוף המידע מרכבים והנגשתו לציבור :כיום ,עפ"י הנוהל של משרד התחבורה,
חברות העורכות ניסויים נדרשות לדווח רק על תאונה חריגה שהתבצעה .דיווח ופרסום של
קילומטראז' הנסועה ,מספר פעמים שנהג הבטיחות נגע בהגה ,מהירויות אליהן הגיע הרכב
ומסלולים בהם נסע – יצרו שוק תחרותי בארץ ויגבירו את ההסכמה וההכלה של הרכבים
האוטונומיים בקרב הציבור.
ה .עידוד מפעילות התחבורה הציבורית להטמיע שירותים אוטונומיים :שיתוף פעולה של הרשות
הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילות התחבורה הציבורית להטמעת שירות אוטונומי כחלק
משירות האוטובוסים הקיימים .משרד התחבורה יכול להשתמש בידע והניסיון אותם צבר
ולהדריך בצורה אקטיבית את מפעילות התחבורה הציבורית כיצד לייבא רכבים אוטונומיים ,כיצד
לאשר את הפעלתם וכיצד להשתמש בהם כחלק ממערך התחבורה הציבורית.
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פרק  – 9גמישות בשעות העבודה
רקע
בעיית הגודש בכבישים ,ובמיוחד בשעות השיא סביב שעות העבודה ,היא בעיה מרכזית שעומדת
בפני ערים גדולות ברחבי העולם .מקומות עבודה גמישים או משקפים גישה חדשה שמתפתחת;
ניהול הגודש על ידי שינוי התנהגות התנדבותי .מקומות עבודה גמישים שוזרים בין האופציות
השונות לגמישות בשעות העבודה כדי להגיע לגישת עבודה הוליסטית יותר ,זאת כדי להשיג הן
תוצאות תחבורתיות (לדוג' פיזור של שעות השיא) והן תוצאות ארגוניות (כמו העלאת פרודוקטיביות
העובדים ושביעות

רצונם)164.

בעולם
בשנת  2009נערכה בבריסביין ( ,)Brisbaneאוסטרליה "תוכנית למקומות עבודה גמישים" ,פיילוט
שתוצאותיו הציגו את יתרונות הגישה ההוליסטית והשפעתה על שינוי התנהגות הנוסעים וגודש
בשעות השיא .הפיילוט היה במסגרת של חודש ימים ,בו השתתפו  20ארגונים במגזר הציבורי
והפרטי ו 900 -עובדים של מרכז העסקים בבריסביין .במסגרת הפיילוט הוצעו למשתתפים שלוש
אפשרויות לגמישות בעבודה :גמישות בשעות העבודה ,שבוע עבודה דחוס או עבודה מהבית.
כתוצאה מהפיילוט ,הצטמצמו הנסיעות בשעות השיא בבוקר ( )7:00-9:00ב 34%-ובשעות השיא
בערב ( )16:00-18:00ב 32%-בקרב המשתתפים ,וכן תרמו לחסכון משוער של  6,100ק"מ של
נסועה ברכב פרטי 92% 165.מהמשתתפים הצביעו על כך שהיו רוצים להמשיך את הסדרי העבודה
הגמישים ,זאת נוסף על עלייה בפרודוקטיביות של העובדים ( )68%ושיפור באיזון עבודה -חיים
אישיים ( .)80%בנוסף ,מחקר של המכון למחקר כלכלה ועסקים בבריטניה וחברת סיטריקס ,מגלה
כי גידול בעבודה גמישה יכול לחסוך לעובדים בבריטניה  7.1מיליארד ליש"ט בשנה ויותר מחצי
מיליארד שעות בגלל עלויות נסיעה וזמני נסיעה ,ולהגדיל את התמ"ג בבריטניה ב– .0.7%לפי אותו
מחקר ,עידוד עבודה גמישה יכול גם להגדיל את מספר המועסקים ולהחזיר מובטלים רבים,
שהנסיבות מחייבות אותם להישאר בבית ,למעגל

העבודה166.

 ,Cleary, N., Worthington-Eyre, H., & Marinelli 164יותר גמישות בעיר :מקרה בוחן בברייסבן של פיזור שעות הנסיעה למשרד בכביש ,2010 ,פורום
המחקר לתחבורה באוסטרליה ()ATRF
 165תוכנית שעות עבודה גמישות – הפיילוט המרכזי בברייסבן – דו"ח מסכםThe Nielsen Company ,2009 ,
166

טלי חרותי סובר ומיכל רמתי ,עבודה מהבית :נוח בפיג'מה -אבל בודד ,2015 ,דה מרקר
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בארה"ב ,משרד התחבורה ( )US Department of Transportיזם יזמם "הסכם שותפות עירונית"-
תוכנית שנועדה להפחית את הגודש בכבישים .במסגרת התוכנית מטרופולינים הגישו בקשה
למימון ניהול גודש אגרסיבי ,כאשר אחד הצעדים הוא עבודה מרחוק או מהבית ,צעד שמצריך הכי
פחות השקעה בתשתיות .ב 2010 -נחקק חוק עבודה מרחוק ,שמנחה רשויות פדרליות לפתח דפוסי
עבודה גמישים היכן שאפשר .במינסוטה לדוגמא השתתפו בתוכנית שכזו  48מעסיקים ומעל 4,000
עובדים בפרויקט  ,eWorkPlaceלקידום עבודה גמישה ,כדי להקטין את הנסיעה בשעות השיא
בכבישים עמוסים .הפרויקט סיפק סיוע למעסיקים בבניית תוכנית עבודה גמישה מרחוק ,הסדרת
מדיניות העבודה והערכת תוצאות המהלך עבור המעסיקים .משתתפי הפרויקט חסכו ממוצע של
 44שעות של נסיעה כל שנה לעובד ,זמן ששווה לשבוע עבודה שלם וגם ,צמצמו במצטבר 7.46
מיליון ק"מ של נסיעה

ברכב167.

במדינות כמו בריטניה ,קנדה ,ניו זילנד ואירלנד קיימים כיום מנגנונים המעוגנים בחוק שמטרתם
הגדרה של תהליך ראוי וקריטריונים ברורים להסדרת עבודה גמישה ברמת הפירמה 168.במסגרת
תו כניות אלו ,מגיש העובד למעסיקו בקשה להסדר עבודה גמישה .לאחר הגשת הבקשה בכתב,
ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו ,רשאי המעסיק להסכים או לסרב לבקשה במסגרת הזמן שהוגדרה,
ובכפוף לתנאי הסירוב הסבירים אשר הוגדרו בחוק .הסדרים לעבודה גמישה נחלקים לשלוש קבוצות
עיקריות – גמישות בשעות העבודה ,גמישות בדפוסי העבודה וגמישות במקום העבודה.
בסינגפור ישנה תוכנית תמריצים כדי לתמרץ עסקים להיכנס לתוכנית וליישם הסדרים לעבודה
גמישה .עסק יכול לקבל סכום כולל של  160,000דולר סינגפורי (כ )₪ 440,000 -בגין יישום הסדרים
לעבודה גמישה (ואף לקבל סכומים נוספים בגין יישום עקרונות תעסוקתיים אחרים שהתוכנית
תומכת בהם(.

בישראל
חוק שעות עבודה ומנוחה כיום (התשי"א– )1951אינו מאפשר כמעט בכלל גמישות בשעות העבודה.
החוק לא מאפשר למעסיק לחרוג מהעסקה ששל כ  8-9שעות ביום ,שהן  43-45שעות שבועיות,
אלא בתשלום עבור שעות נוספות ,ובהתאם העובדים לא יכולים לדרוש גמישות ושינויים בשעות
העבודה הקשיחות .כמו כן החוק קובע תקופת התייחסות לתשלום ,שהינה יומית ,ולפיכך ומעסיק

 ,Lari, A. 167גמישות בעבודה להפחתת גודש וזיהום?  ,Procedia-Social and Behavioral Science ,2012עמ' 712-721
 168נטע משה" ,הסדרים לאיזון עבודה -חיים אישיים במדינות שונות" ,2015 ,מרכז המחקר והמידע ,כנסת ישראל
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מחויב בתשלום שעות נוספות לעובד שעבד יותר מ 8.4-שעות ביום עבודה בשבוע עבודה בן  5ימים,
וללא תלות למספר הימים והשעות שהעובד עבד ביתר השבוע.
בסקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה ביוני  2018בקרב שכירים לגבי גמישות תעסוקתית ,רוב
המשיבים צופים השפעה חיובית לקיומה של גמישות (במתכונת המועדפת עליהם) במקום עבודתם
על כלל התחומים שנבדקו :שביעות רצונם הכללית ,רמת השכר שלהם ,מידת ההיעדרויות וימי
המחלה ,תפוקתם בחברה וביצועי החברה .זאת בנוסף על ההשפעה החיובית הצפויה ממהלך כזה
על הגודש

בכבישים169.

ביולי  2017הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסדרי עבודה גמישים אך טרם נידונה בוועדת
שרים לענייני חקיקה 170.על פי הצעה זו כל עובד שחלפו  26שבועות מאז החל לעבוד במקום עבודתו
יוכל לדרוש "הסדר עבודה גמיש" ,לרבות גמישות לעניין שעות התחלת העבודה וסיומה ,אופן חלוקת
שעות העבודה במסגרת יומית ,שבועית ,חודשית או שנתית ,ביצוע העבודה ,כולה או חלקה בבית
העובד ,בשלוחה של מקום העבודה או במקום אחר שאינו במקום העבודה הרגיל .עוד מציעה הצעת
החוק את ההליך הבירוקרטי הנדרש לבקשת הסדר עבודה גמיש על ידי עובד ממעסיקו ,התנאים
בהם מעסיק יכול לסרב לבקשה כזו ואת הליך הגשת ערר וסמכויות שיפוט בית הדין לעבודה בנושא.
במחקר שערך המכון בישראלי לדמוקרטיה בהובלת פרופ' יותם מרגלית הוצע ליישם את החוק
בשלבים ובצורה מדורגת ,במקום החלה מידית בכלל המשק .בנוסף ,הוצע לפשט את המנגנון
הבירוקרטי הכרוך בהגשת הבקשה להסדר גמיש .על פי החוק במידה והמעסיק סירב לבקשה
להסדר גמיש ,העובד רשאי להגיש בקשה לעיון מחדש ,המחייבת את המעסיק להיפגש עמו תוך 14
ימים מיום הגשתה .הוצע במחקר לפטור את המעסיק מחובה זו .מלבד זאת ,הוצע שהסמכות לדון
בהסדרי עבודה גמישה צריכה להינתן לממונה לעניין זה מטעם משרד העבודה והרווחה ולא לבית
הדין האזורי לעבודה.
עם זאת ,לשינוי תקופת ההתייחסות כך שתהיה ארוכה יותר יש פוטנציאל גם לפגיעה ברווחה
ובזכויות העובדים 171ובפרט לעובדים החלשים והפגיעים במשק .כך למשל ,פגיעה באמצעות המרת
שעות עבודה נוספות ל"רגילות" בעקבות הגמישות ,אי לכך ,העובד לא יקבל תגמול עליהם .לאור
זאת ,ניתן לקבוע תקופות התייחסות לפי סקטורים שונים במשק בהתאם לפוטנציאל התועלת

 169סקר שכירים בנושא גמישות תעסוקתית ,ניתוח הממצאים ומסקנות ,יוני  ,2018המכון הישראלי לדמוקרטיה
 170הצעת חוק הסדרי עבודה גמישים התשע"ז2017-
 171חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה ,טיוטה לדיון לקראת כנס אלי הורוביץ  ,2018המכון הישראלי לדמוקרטיה
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והפגיעה שלהם כתוצאה משינוי תקופת ההתייחסות .לחלופין ,ניתן לקבוע כי הסדרי עבודה גמישים
יכולים להיקבע רק במידה והעובד מעוניין בכך.

עקרונות מהלך גמישות בשעות העבודה
א .יצירת מנגנון להסדרי עבודה גמישה
אימוץ הצעת החוק "הסדרי עבודה גמישים" כפי שהוצעה ב 2017ביחד עם השינויים המוצעים
במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה .עיקרי ההצעה :כל עובד שחלפו  26שבועות מאז החל
לעבוד במקום עבודתו יוכל לדרוש "הסדר עבודה גמיש" ,לרבות גמישות לעניין שעות התחלת
העבודה וסיומה ,אופ ן חלוקת שעות העבודה במסגרת יומית ,שבועית ,חודשית או שנתית ,ביצוע
העבודה בהיקף מסוים בבית העובד ,בשלוחה של מקום העבודה או במקום אחר שאינו במקום
העבודה הרגיל.
ב .הארכת תקופת ההתייחסות בשעות העבודה והמנוחה לתקופה של כחודש ימים ,בסקטורים
שייקבעו על ידי שר העבודה והרווחה .זאת במקום תקופת ההתייחסות הנוכחית הקבועה בחוק –
במסגרתה שעות נוספות מחושבות על בסיס יומי.
ג .פיילוט אזורי ממוקד ומתן תמריצים למעסיקים עבור אימוץ מודל של העסקה גמישה
במסגרת הפיילוט יש לבחור בחירת אזור תעסוקה מרכזי (לדוגמה רמת החייל) תוך גיוס המעסיקים
באזור לאימוץ מודל העסקה גמישה.
בכדי לסייע למעסיקים ,יינתן סיוע בבניית תוכנית העסקה גמישה והסדרת מדיניות העבודה מול
העובדים .וכן תמריץ שיהווה פיצוי כספי על המשאבים המושקעים בפיילוט (כולל פרסום וכו').
הפיילוט יאפשר לבחון ולמדוד את ההשפעה של מהלך כזה על הגודש בכבישים באזור מסוים
(בדומה לפיילוט שנעשה בבריסביין ובפרויקט במינסוטה) כדי לאמץ וליישמו במקומות נוספים.
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פרק  – 10הפחתת היוממות ברכב פרטי במגזר הציבורי
רקע
מדינת ישראל היא למעשה המעסיק הגדול ביותר במדינה .במגזר הציבורי עובדים כ 700 -אלף
עובדים ,ביניהם  65אלף מועסקים בשירות המדינה בהסכמי שכר שמעודדים שימוש ברכב הפרטי.
במסגרת הסכמים אלו העובדים זכאים להחזר הוצאות על אחזקת רכב פרטי כמרכיב קבוע
במשכורת (שאינו נכלל במשכורת הקובעת לפנסיה ואינו מצריך הפרשות לזכויות סוציאליות וכו')...
ומהסדרי חניה במקום העבודה .ההסכם תקף לרכבם של העובדים או לרכב שברשות בת/בן זוגם
וגם אם הוא אינו הכרחי לעבודתם.
כיום ,כ 33 -אלף (כמחצית) מעובדי המדינה מקבלים החזר הוצאות רכב .סכומי ההחזר נעים בסך
של כ ,₪ 1,200-2,700 -בהתאם לדרגת הרכב לה זכאי העובד .העלות מסתכמת בכ 630 -מיליון ₪
בשנה ,רק עבור סעיף זה לעובדי המדינה (כאמור ,רק עבור  65אלף עובדי שירות המדינה .העלות
הכוללת לכלל עובדי המגזר הציבורי אינה

ידועה)172.

החזר ההוצאות מחולק לשני מרכיבים :מרכיב חודשי ,הנקבע בהתאם לנסועת העובד המדווח על
ידו ,ומרכיב שנתי הכולל החזרי הוצאות ביטוח ורישוי .בנוסף מקבל העובד חנייה חינם במקום
העבודה .כמו כן ,הסכמי השכר במגזר הציבורי אינם מאפשרים באופן גורף עבודה מרחוק ואינם
מאפשרים גמישות בשעות העבודה שתאפשר להימנע מנסיעה בשעות הגודש .במספר מקומות
בודדים ביותר פועלים מספר שאטלים משכונות וערים למרכזי התעסוקה של המגזר הציבורי.
בנוסף ,לא די שהמדינה מחייבת אחזקת רכב פרטי על מנת לתגמל את העובדים – יש לדווח מכסת
מינימום שימוש על מנת לקבל את מרכיב ההחזר .החזרי הנסיעה מחולקים על פי  4דרגות זכאות
לרכב על פי הטבלה הבאה:

 172הפחתת השימוש ברכבים פרטיים בקרב המגזר הציבורי ,דו"ח הוכן עבור המשרד להגנת הסביבה ע"י אקוטריידרס בע"מ ,דצמבר 2018
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כך ,מצד אחד המדינה מכירה בבעיית הגודש ומנסה לפתור אותה בדרכים שונות ,ומצד שני תורמת
רבות לגודש בכך שמתמרצת את עובדיה להחזיק ברכב פרטי ולהמשיך ולהגיע לעבודה באמצעותו.
זאת ,על אף ששעות העבודה במגזר הציבורי יחסית אחידות ומשרדי הממשלה ממקוממים יחסית
בסמיכות אלה לאלה באופן שמאפשר לעובדים לחלוק נסיעות משותפות וכן חלק ניכר ממרכזי
התעסוקה במגזר הציבורי ממוקמים באזורים נגישים לאופניים משכונות מגורים אחרות.

צמצום שימוש ברכב הפרטי בקרב מעסיקים
בנוסף לגמישות בשעות העבודה ולאפשרות של עבודה מהבית כפי שתוארו בפרק הקודם ישנם
תמריצים רבים ונוספים בהם יכולים מעסיקים להשתמש על מנת לצמצם את השימוש ברכב
הפרטי ,בהתאם למיקום מקום העבודה והאופי שלה.
חברות שונות בעולם ובארץ מעודדות את צמצום השימוש ברכב הפרטי על ידי תמריצים מסוגים
שונים ופתרונות מגוונים להגעה לעבודה בדרכים אחרות .במסגרת כך חברות רבות בארץ ובעולם
מפעילות שירות שאטלים אל מקום העבודה ממקומות שונים ברחבי הארץ (אינטל ,מייקרוסופט).
בנוסף ,מספקות פלטפורמה לתיאום נסיעות משותפות.
כמו כן ,חברות רבות מצאו פתרונות נוספים לצמצום השימוש ברכב הפרטי:
▪

באוניברסיטת סן תומאס במינסוטה הוצע לכל עובד שיוותר על החנייה שלו כרטיסים לתחבורה
הציבורית בחינם 23% .מהעובדים באוניברסיטה בחרו בחלופת התחבורה הציבורית.

▪

חברת  VODAFONEבאנגליה הציעה לעובדיה תשלום של  85פאונד עבור כל חודש בו יוותרו
על מקום החנייה במקום העבודה .שליש מהעובדים ויתרו על החניה והגיעו ללא רכב פרטי
לעבודה.

▪

במטריקס ,בישראל ,קיבלו העובדים החזר כספי של כ 50%מסך עלויות הדלק שחסכו ביחס
לשימושם בחודש הקודם.

מזה מספר שנים מועלות הצעות שונות לעריכת שינוי במרכיבי ההחזר ,על מנת להפסיק את עידוד
אחזקת הרכב הפרטי ועידוד השימוש בו .כבר בשנת  2007הוחלט בהחלטת ממשלת מאפריל:
יחידת הממונה על השכר ,בשיתוף רשות המסים במשרד האוצר ,יגישו עד  ,1.6.2007תוכנית
לעידוד עובדים לצמצם השימוש ברכבם הפרטי ומעבר לשימוש בתחבורה ציבורית או בדרכים
אחרות החוסכות שימוש ברכב פרטי.

173

ביטול החזר הוצאות הרכב לחלוטין וקביעת תוספת שכר לכלל העובדים הינו מהלך שעלותו מוערכת
במיליארדים ( 160-220מיליארד על פי הערכות הממונה על השכר נכון לשנת  – )2018בשל שתי

 173תוכנית פעולה לאומית לצמצום זיהום אוויר מכלי רכב ,החלטת ממשלה מספר 2017 ,1639
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סיבות .האחת ,ההחזר יינתן באופן אוטונומי לכולם ,בעוד ששיעור ההחזר כיום עומד על כ.75% -
השנייה ,הפיכת רכיב זה להוצאה פנסיונית.
בשל העלויות אליהן יוביל ביטול סעיף זה הועלתה הצעה נוספת  -הפיכת סעיף החזר הוצאות רכב
ל"החזר הוצאות בגין הגעה ירוקה לעבודה" – קרי ,ביטול הצורך בהוכחת בעלות על רכב ושימוש בו.
משרד האוצר התנגד להצעה זו בשל החשש שאי הוכחת שימוש תגרור תביעות משפטיות בהמשך
שייאלצו גם את הפיכת רכיב זה לרכיב המוכר להוצאות פנסיוניות.
על פי דוח מבקר המדינה ,שפורסם בחודש מרץ  ,2019מפורט כי בשנים  2008-2009התנהלו
דיונים בנושא ,אך מסקנות הבדיקה היו שהדבר עלול להוביל לעלויות כלכליות כבדות שיפגעו
בתקציב המדינה ולכן הוחלט שלא לקדם

זאת174.

באוגוסט  2013התקבלה החלטת ממשלה נוספת בנושא" :להטיל על שר האוצר ,בהתייעצות עם
שר המשפטים ועם הסתדרות העובדים החדשה (להלן  -ההסתדרות) ,לפי הצורך ,לבחון ולהמליץ
על שיטת תגמול חלופית ושוות ערך להטבות על החזקת רכב הניתנות לעובדים הזכאים לכך ,גם
ללא הוכחת בעלות על כלי הרכב .ההמלצות תכלולנה אמצעים ליישום לרבות תיקוני חקיקה לפי
הצורך ויוגשו עד ה."31.12.2014-

175

גם בדיונים שהתקיימו בשנת  2018לא קודם הנושא ,ובדו"ח מבקר המדינה נרשמה הערה לאגפים
השונים במשרד האוצר על כך שלמרות שלא הושגו הסכמות בנושא ,ראוי היה שהיו מוגשים דוחות
המסכמים את העבודה בנושא.
בדצמבר  2018פרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח בנושא "הפחתת השימוש ברכבים פרטיים
בקרב המגזר הציבורי" 176.הדו"ח בדק את העלויות והתועלות של מהלכים שונים לצמצום השימוש
ברכב במגזר הציבורי .במסגרת הדו"ח נבחנו כלים שונים הכוללים :עידוד עבודה מרחוק ,המרת
הטבת הוצאות הרכב לתשלום שכר ,ללא התניית בעלות על רכב ,עידוד נסיעות משותפות ,פריסת
מערך הסעות לעובדי המדינה ועידוד ההגעה באופניים .לפי הניתוח שהוצג בדו"ח ,הוצאה לפועל
של כלל המהלכים המוצעים בו תוביל לחיסכון של כחצי מיליארד ₪

בשנה177.

עקרונות מהלך הפחתת היוממות ברכב פרטי במגזר הציבורי
א .הצהרת עובד על הוצאות ניידות –

 174פעולות הממשלה להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים על ידי תמריצים כלכליים ,דו"ח מיוחד מבקר המדינה – משבר התחבורה הציבורית
 175תוכנית לאומית למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בישראל ,החלטת ממשלה מספר 2017 ,707
 176הפחתת השימוש ברכבים פרטיים בקרב המגזר הציבורי ,דו"ח הוכן עבור המשרד להגנת הסביבה ע"י אקוטריידרס בע"מ2018 ,
 177הפחתת השימוש ברכבים פרטיים בקרב המגזר הציבורי ,דו"ח הוכן עבור המשרד להגנת הסביבה ע"י אקוטריידרס בע"מ2018 ,
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רבים ממרכיבי השכר אינם מוכרים כהוצאות פנסיוניות .הכלל הקובע הינו :תשלום המותנה בתנאי
נחשב תוספת שאינה מובאת בחשבון לצורך הפרשות פנסיוניות ותשלום זכויות סוציאליות ,ואילו
תשלום שאינו מותנה בתנאי יסווג כחלק מהמשכורת הקובעת לצורך חישוב זכויות סוציאליות .לכן,
החזר הוצאות רכב כל עוד הוא מותנה בבעלות על רכב ,נחשב כתוספת שאינה מובאת בחשבון
לצורך הפרשות פנסיוניות .תוספות נוספות שאינן מובאות בחשבון לצורך הפרשות פנסיוניות הינן,
לדוגמא ,תשלום בגין שעות נוספות ,שכר עידוד ,תוספת בגין ביגוד ותוספת כלכלה.
ניתן להחליף את החזר הוצאות הנסיעה ברכב בהחזר הוצאות ניידות ,יהיו אשר יהיו .על כן ,על
העובד יהיה להצהיר כי הוצאות הניידות שוות או גבוהות מגובה גמלת הניידות .הוצאות אלה לא
יוכרו כרכיב פנסיוני או לפיטורים ,היות והן תלויות שימוש ולא תוספת אוטומטית לשכר (בדיוק כמו
הוצאות ביגוד או תוספת עידוד) .באמצעות מהלך זה ,עובדים אשר מגיעים באמצעים חלופיים כגון
נסיעה בקארפול ,בתחבורה ציבורית ,בקורקינטים ובאופניים יוכלו לקבל החזר הוצאות במידה
ומדובר בהוצאות העולות על גובה הגמלה .חשוב לציין כי הוצאות הניידות לא יחליפו את האפשרות
להיות בעל רכב פרטי ולקבל על כך החזר הוצאות .אפשרות זו של הוצאות ניידות תהיה זמינה עבור
מי שזכאי להחזר הוצאות ניידות ,אך אינו מחזיק ברכב פרטי – ומצהיר כי הוצאות הניידות שלו הינן
בגובה ההחזר המגיע לו או יותר.
ב .עבודה מרחוק – כפי שמוצע בדו"ח המשרד להגנת הסביבה ,יש לקדם אפשרות של עבודה בסך
 15%מזמן התקן של עבודה מהבית (כ 30 -ימי עבודה בשנה) .העבודה צריכה להיות של ימים
שלמים ,על מנת שההגעה לעבודה אכן תיחסך .ההנחה היא כי אחוז המימוש יעמוד על כחמישית
מהעובדים בשירות המדינה .מהלך זה לבדו יכול להוביל לחסכון כלכלי של כ 43 -מיליון  ₪בשנה.
(הרחבה לכלל המגזר הציבורי תוביל לחיסכון רב יותר).
על נציבות שירות המדינה לעמוד בתוכנית חמש שנתית עד למימוש מלא בכל יחידות עובדי המדינה.
כמו כן ,יהיה על הנציבות לפרסם ברמה שנתית נתוני מימוש עבודה מרחוק לכל יחידה ממשלתית.
ג .עידוד השימוש באופניים – באמצעות הקצאת מקומות ייעודיים לקשירת אופנים במשרדי הממשלה
והקמת מקלחות לטובת הרוכבים .מדובר בצעדים פשוטים ליישום ,בעלי עלות נמוכה וישימים בטווח
קצר.
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תודות
ברצוננו להודות לכל מי שסייע בהכנת התוכנית ולכל מי שהתייעצנו עימו במהלך כתיבת התוכנית:
חברי הדירקטוריון של  :Future Mobilityאורי יוגב ,אסף חרל"פ ,נורית ברמן ,כרמלה אבנר ,רענן
סעד ,בועז צפריר ,מיכל צוק ,יוליה מרוז.
חברי הועדה הציבורית של  :Future Mobilityפרופ' צביקה אקשטיין ,פרופ' מנואל טרכטנברג ,פרופ'
יוג'ין קנדל ,אמיר לוי ,דורית סלינגר ,משה אשר ,אבי ליכט ,אלי גרונר ,ד"ר קרנית פלוג ,יואל נווה ,יואל
קרסו ,איציק וויץ (קרסו מוטורס) ,אריק סיני (קווים) ,גיל אגמון (דלק מוטורס) ,ערן שיר ( ,)Nexarרענן
דינור (תעבורה) ,יניב ריבלין ( )Birdגיא שר ( ,)Viaגיל גולן ( ,)GMאורלי דהן ( ,)Ecomotionמאיר רובין
ואשר מאיר (פורום קהלת) ,אבנר קז (קבוצת מאיר) ,דני שמעוני ( ,)Hertzגלעד ריקלין (אגד) ,שלמה
דברת (מכון אהרון) ,מודי רוזן (מאגמה) ,עופר בלוך (חברת החשמל) ,שרגא ברוש ורובי גינל (התאחדות
התעשיינים) ,אורן בצלאל ויואב אתגר ( ,)Harmanגיל שרצקי (איתוראן) ,עמית ברכה (אדם טבע ודין),
יוסי סעידוב ( 15דקות) ,לאוניד בקמן (המכון הישראלי לחדשנות) ,דן הראל (רכבת ישראל) ,דניאלה פז
ארז (פז כלכלה והנדסה) ,יובב מידד ( ,)Moovitאילן בירנפלד ( ,)Deloitteרונן בראל ( ,)EYאיתמר בן
מאיר (נתיבי איילון) ,ניסים פרץ (נתיבי ישראל) ,ארז קיטה (אור ירוק) ,דוד כוכבא (ארגון המובילים),
אילן גולדשטיין (פוינטר) ,רועי אלבז (פנגו) ,ניר גלילי (סונול) ,דורון ספיר (מגדל) ,קובי הבר (ביטוח ישיר),
זוהר יינון ופרופ' אייל יניב (אוניברסיטת בר אילן) ,אסי שמלצר ואייל גור (שלמה סיקסט) ,יוני גרייפמן
( ,)uberרן אלויה ( ,)Gnrgyדידי פז (שיכון ובינוי) ,רן דנאי (טויוטה) ,יוסי דסקל.
שותפים מובילים של  :Future Mobility ILתעבורה ,אגד ,בר אילן ,דלק מוטורס ,איתוראן,Nexar ,
 ,Hertz ,Harman ,Birdשלמה סיקסט ,פנגו ,פוינטר ,Uber ,ארגון המובילים ,מגדל ,ביטוח ישיר ,סונול,
דלק ,Gnrgy ,טויוטה ,שיכון ובינוי.
חברות מהתעשייה Bubble ,Waze ,Maniv , Target Global :דן,BWR ,Innoviz ,Car2Go ,
 ,Via ,EVedgeבומברדייה ,סלקום ,פרטנר.
אנשי ממשל :משרד התחבורה – קרן טרנר ,אמיר אסרף ,הילה חדד ,שי קדם ,אבנר פלור ,יעקב שם
טוב .משרד ראש הממשלה – ד"ר ענת בונשטיין ,דניאלה גרא ,דניאל צוקר .משרד האוצר -שאול
מרידור ,רוני חזקיהו ,ערן יעקב ,מירי סביון ,מיכל הלפרין ,קובי בר נתן ,משה ברקת ,עדי חכמון ,שניר
ניב .משרד התקשורת – מימון שמילה ,אשר ביטון .משרד האנרגיה – אודי אדירי ,ד"ר צבי צברי ,המשרד
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להגנת הסביבה -אמיר זלצברג .רשויות מקומיות – מרכז השלטון המקומי ופורום ה ,15 -ראשי רשויות,
מנכ"לים ומנהלי אגפי תחבורה.
אקדמיה :ד"ר אורלי רונן ,פרופ' אייל יניב ,פרופ' אראל אבינרי ,ד"ר ארז כהן ,ד"ר בת אל נחמיאס ,ד"ר
גלית כהן בלנקשטיין ,פרופ' דן אריאלי ,פרופ' הלל בן גרא ,פרופ' חן קולין ,ד"ר יובל הדס ,פרופ' יורם
שיפטן ,פרופ' מנואל טרכטנברג ,פרופ' עומר מואב ,ד"ר עילית אופנהיים ,פרופ' צבי ויינר ,ד"ר רן
גולדשיין.
חברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים וציבוריים :רכבת ישראל ,נתיבי איילון ,נתיבי ישראל ,חוצה
ישראל ,חברת החשמל ,רשות החדשנות ,יפה נוף ,מוריה ,אחוזות החוף ,נת"ע.
ארגונים ,Start Up Nation Central :איגוד אנרגיה ירוקה לישראל 15 ,דקות ,לובי  ,99הסדנא לידע
ציבורי ,איגוד יבואני הרכב הדו גלגלי ,איגוד התחבורה החשמלית הקלה בישראל.
חברות ייעוץ ,עו"ד ושירותים ,BDO ,Deloitte ,EY :פארטו ,TASK ,רותם אסטרטגיות ,BCG ,פורום
קהלת ,קיימא ,פז כלכלה ,שיבולת ,PR360 ,הולדשטיין -שלו משרד עו"ד ,גלעד לובינג,SPHINX ,
.SHALDOR
אחרים :ניצן יוצר ,אור נחום ,דוד טנא ,עמית סרוסי ,עמית צור ,יובל וינר ,צח טפליצקי ( Applied
 ,)Materialsאייל סנטו ( ,)UMOדרור רשף ,בני אלנבוגן ,אבי ברגר.
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