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המחברים:
גב' איליין פלטשר היא עיתונאית העוסקת בנושאים סביבתיים .היא עסקה שנתיים במחקר לכתיבת דו"ח
זה.
ד"ר גרי גינזברג הוא ד"ר לרפואה ציבורית העוסק בכלכלת בריאות ובעיקר בחישובי עלות-תועלת של
הוצאות על בריאות.
ד"ר יעקב גארב הוא מרכז מחקר ומדיניות ב'תחבורה  -היום ומחר'.

מרכז אדוה
מרכז אדוה הוא מכון בלתי תלוי לחקר החברה בישראל ולקידום רעיון השוויון ,הפעיל משנת .1991
מרכז אדוה עוסק במחקר חברתי ובניתוח מדיניות חברתית .הממצאים מתפרסמים בדו"ח מחקר תקופתי -
מידע על שוויון .כל דו"ח מוקדש לנושא מרכזי  -דיור ,חינוך ,שירותי בריאות וכיו"ב  -ובודק את מידת
השוויון הקיימת בנושא זה בישראל ,בין נשים לגברים ,בין מזרחים לאשכנזים ,בין יהודים לערבים ,בין
קבוצות גיל שונות ,בין ותיקים ועולים חדשים ועוד.
פרסומי מרכז אדוה מספקים מידע למקבלי החלטות  -עובדים בכירים במשרדי ממשלה וחברי כנסת.
המידע מיועד לסייע בחלוקה צודקת יותר של המשאבים בחברה הישראלית .פרסומי מרכז אדוה משמשים
בסיס לדיונים בנושאים שונים בוועדות הכנסת ,וחברי המרכז מוזמנים לעתים להשתתף בישיבות של
הוועדות.
כתובת :ת.ד ,36529 .תל-אביב  ;61364טל ;03-5608871 :פקס ;03-5607108 :ד"א;advainfo@netvision.net.il :
אתר אינטרנט.www.adva.org :

תחבורה  -היום ומחר
תחבורה – היום ומחר היא עמותה עצמאית המקדמת תפיסות אינטגרטיביות ובנות-קיימא במדיניות,
בתכנון ובעשייה בתחום התחבורה .העמותה הוקמה במרץ  .1998אנו מאמינים כי במציאות הדינמית
בישראל ,פיתוח התשתיות חייב להתבסס על מדיניות שפניה לעתיד ,המשלבת תכנון מקיף עם פתרונות
מיידיים המשתלבים בראיה ארוכת הטווח – למשל ,שיכלול מערכת האוטובוסים והשקעה ברכבות
פרברים (הפועלות לרוב על מסילות קיימות) .התשתיות חייבות לתמוך בפיתוח הכלכלה והחברה תוך
שמירה קפדנית ומתמדת על הסביבה :ברמת השכונה ,המטרופולין והמדינה בכללותה.
כתובת העמותה' :תחבורה  -היום ומחר' ,הארגון הישראלי לתחבורה בת-קימא (ע"ר) ,ת.ד ,53180 .ירושלים 91531
טלפון ;02-672-8430 :פקסימיליה ;02-672-8553 :ד"אtransp@netvision.net.i :
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מילון מונחים
גודש ( - )congestionצפיפות גבוהה של כלי רכב לקטע דרך במועד נתון.
הסעה המונית  -מערכת תחבורה ציבורית האמורה להסיע כמויות גדולות של נוסעים (בד"כ מעל
 20,000בשעה בכיוון) לאורך פרוזדורים מוגדרים.
כביש אגרה  -כביש בו המשתמש משלם תמורת הנסיעה .דמי המעבר יכולים להיות קבועים או משתנים
לפי אורך או משך הנסיעה ולפי תקופות היום .כביש אגרה יכול להיות ציבורי או פרטי.
רמת מינוע ,מוטוריזציה ,שעור בעלות על רכב  -מדדים המציגים את מספר כלי הרכב הפרטיים ל-
 1000תושבים או של סה"כ כלי רכב ל 1000 -תושבים.
נגישות  -מדד האומד את זמן ההגעה הממוצע לאזור מסוים מכל האזורים במרחב ההתייחסות .מידת
נגישותו של אזור היא פונקציה של מיקומו הגיאוגרפי במרחב התייחסות ו/או כפונקציה של איכות
מערכת התחבורה המשרתת אותו ורמת הגודש שלה.
ניידות ( - )Mobilityמושג המתייחס בעיקר לאפשרות לנוע ממקום למקום בתנאים סבירים של זמן
ומחיר .בארה"ב הכוונה ,בדרך כלל ,לאפשרות לנוע ברכב פרטי בתנועה ממוצא ליעד.
'נסועה' (קילומטאז')  -סה"כ ק"מ-רכב המתבצע בפרק זמן נתון .בדרך כלל ההתייחסות היא לנסועה
שנתית.
עיר מפוזרת או בינוי מפוזר ,משתרע ( - )Sprawlאזור בינוי ,בדרך כלל ללא מרכז אחד ,בצפיפות
נמוכה.
עלות 'חיצונית'  -עלות הנוצרת על-ידי המשתמשים בדרך ומוטלת על כלל ציבור המשתמשים בדרך ועל
אלו שאינם משתמשים מבלי שהן משולמות על-ידי יוצריהם.
רכבת פרברית ( - )Commuter railרכבת שמוליכה נוסעים מטווחים של כ 50 -ק"מ אל מרכזי הערים,
פועלת בתדירות של  10דקות ועד שעה ,יכולה גם לפעול רק בשעות השיא בבוקר על מרכז העיר
ואחה"צ בכיוון ההפוך.
רכבת קלה ( - )Light railמערכת הסע מסילתית שבה קרונות נעים על פס ברזל ומונעים בחשמל.
המערכת פועלת בחלקה בכבישים הקיימים ,אם בזכות דרך מופרדת או משותפת ויכולה לפעול גם
מתחת לקרקע.
תהליך הפרבור  -תהליך התיישבות בשיטת בנייה צמודת קרקע בצפיפות נמוכה בשיטה הדומה
להתיישבות השכונתית האמריקאית.
תחבורה ציבורית ( - )Transitכל האמצעים המשתמשים להובלת נוסעים בקווים קבועים .המושג כולל
את כל האמצעים ,ממוניות שירות ועד לרכבת תחתית.
* מתוך :גדעון השמשוני ,מדיניות פיתוח התחבורה היבשתית במדינת ישראל.1998 ,
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מגמות בתחבורה בישראל בהשוואה לחו"ל
מאפייני תחבורה
מת כנני תחבורה ,הרואים בחיוב סלילת כבישים נוספים בישראל ,מצדיקים זאת בכך ,ששיעור הבעלות
על רכב בישראל עדיין נמוך מזה באירופה ואילו שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית בארץ עדיין גבוה
מהממוצע האירופאי .אולם לא די להתמקד בשיעורי בעלות על רכב; יש לקחת בחשבון לפחות עוד שני
מרכיבים חשובים:


שיעור השימוש בכלי הרכב;



מספר הנסיעות שנעשות ברכב ליחידת שטח.

במונחים של נסועה (קילומטראז') לרכב ,ישראלים הם משתמשים "כבדים" :הנסועה השנתית לכלי
רכב לק"מ רבוע בישראל צפונה מהנגב כבר עולה על זו של כל מדינה במערב אירופה.1
*** תרשים מס'  - Xנסועה לק"מ רבוע בארצות נבחרות ***
כבר בתחילת שנות ה -90עלה שיעור הבעלות על כלי רכב פרטיים בערים הרצליה ,רמת-גן ,חיפה ותל-
אביב על זה שבמרכזים עירוניים גדולים באירופה ,כמו רוטרדם ,דבלין וקופנהגן ,לשם השוואה .שיעור
הבעלות על מכוניות בירושלים ,עיר ענייה יחסית בישראל ,עולה על זה של קופנהגן ,בירה אירופית
עשירה ,שם ירדו שיעורי הבעלות על המכוניות והתנועה ברכב פרטי במהלך שנות התשעים.2
*** תרשים מס'  - Xבעלות על כלי רכב ***

אחת הסיבות לכך ,היא שישראלים מרבים בנסיעות ,המתארכות והולכות ,כדי להגיע לעבודה ,לבית
הספר ולמקומות הבילוי .נסיעות יוממות טיפוסיות בישראל ארוכות יותר מאשר בהולנד ובדנמרק ,שתי
המדינות האירופאיות הדומות ביותר לישראל מבחינת גודלן ורמת הפיתוח שלהן .3מגמה זו משקפת את
הגידול במרחק בין מקום המגורים למקום העבודה ,הנובע מהאצת הפרבור בישראל.

תמהיל אמצעי התחבורה
תמהיל אמצעי התחבורה בישראל כיום נשען בעיקר על אמצעי תחבורה מזהמים  -בעיקר רכב פרטי
ותחבורה ציבורית באוטובוסים המונעים על-ידי דיזל .לעומת זאת ,רכבות ,אופניים והליכה ברגל מהווים
מרכיב משמעותי יותר בתמהיל האירופאי.
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כך לדוגמא,


הנסיעה ברכבת בהולנד ובדנמרק מהווה בין  7ל -11אחוזים מכלל הנסועה לנוסע ,בהשוואה
לאחוז או שניים בלבד מכלל הנסועה בישראל;



בדנמרק ובהולנד הנסיעה באופניים מהווה שבעה עד שמונה אחוזים מכלל הנסועה לנוסע בכל
אמצעי התחבורה ,ואילו בישראל מעריכים שהיא מהווה פחות מאחוז אחד.4
תרשים מס'  - Xהתפלגות נסיעות באוטובוס ,רכבת ואופניים
השוואה בין ישראל ,הולנד ודנמרק

הולנד 0002
הולנד 09
הולנד 48

דנמרק 0002
דנמרק 09
דנמרק 48

ישראל 0002
ישראל 09
ישראל 48
60%

50%

40%

30%

20%

0%

10%

אחוז של ק"מ נוס ע
אופניים

רכבת

אוטובוס

*** תרשים מס'  - Xנסיעות ביום חול ממוצע לפי אמצעי תחבורה (*** 5)1996/7

נוסע ברכב פרטי
02%
נהג ברכב פרטי
93%

אחר
1%
טנדר/משאית
8%

הסעה מאורגנת
8%

אוטובוס
02%

אופנוע/קטנוע
1%
מונית 'ספיישל'
1%
מונית שירות
2%
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מהשוואה בין השקעות בתשתית בהולנד ובישראל עולה ,כי המדיניות הרשמית בישראל מעודדת
למעשה את התלות במכוניות .בשנת  1995למעלה מ 70 -אחוזים מתקציב תשתית התחבורה בישראל
(לא כולל תחזוקה והפעלה) הושקעו בהרחבת כבישים ,ורק שבעה אחוזים הושקעו במסילות ברזל.
בהולנד ,לעומת-זאת ,הושקעו  27אחוזים מתקציבי פיתוח התשתיות בכבישים ו -33אחוזים הושקעו
במסילות ברזל.6
תרשים מס'  - Xהשקעות ממשלתיות בתשתית ()1995
ישראל
רכבות
 7%תחזוקה
32%
כבישים
07%

הולנד
כבישים
72%

תחזוקה
04%

רכבות
33%

תחזוקה = תחזוקה וסובסידות לתחבורה הציבורית.
רכבות לעומת אוטובוסים
לרכבות מספר יתרונות על פני אוטובוסים:


רכבות יכולות להסיע נוסעים רבים יותר מאוטובוסים בנקודת זמן.



רכבות (חשמליות) גורמות פחות זיהום אוויר מאשר אוטובוסים.



רכבות עירוניות ובין-עירוניות צורכות שטח קטן יותר מאוטובוסים.



רכבות משתלבות ביתר קלות עם אמצעי תחבורה 'רכים' :הליכה ברגל ורכיבה על אופניים.



רכבות תורמות לתכנון קומפקטי יותר של שימושי קרקע.

ישראל מפגרת אחר אירופה גם בשימוש בתחבורה לא ממונעת ובהשקעה בה .במספר גדול של ערים
אירופאיות רבע עד שליש מהתנועה היא ברכיבה על אופניים או בהליכה ברגל .7בהולנד  44אחוזים
מהתנועה היא ברגל או ברכיבה על אופניים ופחות ממחצית התנועה היא ברכב .8בווינה ,למשל ,מתבצעים
 22אחוזים מהתנועה היא ברגל ,אך בערים הישראליות הגדולות רק לעתים רחוקות לוקחים בחשבון את
התנועה ברגל כשמכינים תוכניות מתאר לתחבורה .מצב זה ,והעדרם של נתונים אמינים על הליכה ברגל,
משקפים חוסר התייחסות מצד המתכננים לאחד המרכיבים החשובים ביותר בכל מערכת תחבורה
עירונית .העדות הזמינה היחידה הנמצאת בידינו מצביעה על ירידה בשיעור התנועה ברגל :בין 1984
לאמצע שנות התשעים ירד אחוז הישראלים שהלכו ברגל לעבודה בחצי  -משיעור של כ -20אחוזים
לפחות מ -10אחוזים.9
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מחיר הנסיעה ברכב
מספר מרכיבים משפיעים או יכולים להשפיע על מחיר הנסיעה ברכב פרטי (פרט לעלות הרכב עצמו) .על
מדיניות מושכלת ליצור תמריצים כלכליים למעבר לאמצעי תחבורה בני קיימא.
מחיר הדלק
ישראל מיישמת מדיניות של "דלק זול" ,המעודדת נסיעות וצריכת דלק .הבעיה חריפה במיוחד בכל
הנוגע לסולר ,שהשפעותיו השליליות על הבריאות מתועדות כיום היטב ,ומחירו ,בשל מיסים נמוכים ,זול
באופן משמעותי ממחיר הבנזין (הנמוך ממילא) .בספטמבר  1998הייתה עלות הדלק בישראל נמוכה
בכ -15עד  20אחוזים מאשר הממוצע בבלגיה ,בהולנד ,בצרפת ,בבריטניה ,בגרמניה ובאיטליה (המדינות
שמשרד האנרגיה משווה אליהן את ישראל) ,ואילו מחיר הסולר בישראל הוא כשליש ממחירו במדינות
אלו.
טבלה מס'  - Xמחירי דלק בישראל ובשש מדינות אירופאיות  -ספטמבר 1998
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מחיר בישראל כאחוז

סוג

בישראל

ממוצע של  6מדינות

Super Premium 98

 / $0.88ליטר

 / $1.12ליטר

78%

Unleaded 95

 / $0.88ליטר

 / $1.03ליטר

85%

דיזל (ינואר )1996

 / $0.26ליטר

 / $0.78ליטר

35%

מהמחיר באירופה

לפי מחקר בריטי ,עלייה של אחוז במחיר הדלק מביאה לירידה של  0.7אחוז בצריכת הדלק :כלומר,
למחיר יש השפעה על צריכת הדלק (ועל היקף הנסיעות) .לאור ממצאים אלו אף הומלץ להכפיל את
מחירי הדלק בבריטניה עד שנת .112005
אגרות גודש
אגרות גודש הן אמצעי להטיל מס על נסיעה באזורים מסוימים בשעות בהן הם עמוסים במיוחד (לרוב
בכניסה למטרופולין בשעות השיא) .יש הטוענים ,כי אגרות גודש אינן הוגנות ,משום שהן מפלות לרעה
נהגים בעלי יכולת כלכלית מוגבלת .יחד עם זאת ,מעוטי יכולת נפגעים יותר מגודש בכבישים (זיהום
אויר ,רעש וכו') ,כי שכונות מגוריהם קרובות יותר לצירי תנועה מרכזיים .מנקודת ראות זו אגרות גודש
יכולות להיות צודקות חברתית כל עוד ההכנסות מיועדות לשיפור מערכת התחבורה הציבורית ולצמצום
זיהום האוויר באזורים העניים יותר.12
הבעיה היא שאגרות גודש לא תמיד גורמות לצמצום הנסועה אלא רק לפיזורה .לפי המחקר הבריטי
שהוזכר לעיל ,האגרות מעודדות נהגים לנסוע בזמנים אחרים ולמקומות שונים ואף גורמות לעסקים לצאת
מהערים ותורמות ל'זחילת' פרברים .13אין להסיק מכך שאגרות גודש אינן כלי יעיל ,אך יש לשלבן עם
כלים נוספים וליצור 'חבילה' של אמצעים אשר שיקולי נגישות ,שוויון חברתי ומבנה עירוני עומדים
בראשה.
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מדיניות חנייה
החניית הרכב בסוף הנסיעה אף היא חלק מעלות הנסיעה .ממצאים מארה"ב ומאירופה מראים ,שהעלאת
מחירי החנייה במרכזי הערים היא אחד התמריצים היעילים ביותר לגרום למעבר מרכב פרטי  -הגם שאינו
פופולרי .14ערים אירופאיות מרכזיות כמו פריז ,מילאנו ,ג'נבה ,אמסטרדם ,קופנהגן וזלצבורג ,מקפיאות
ואף מפחיתות את שטח החנייה במרכזי הערים .צעדים אלה נעשים בד בבד עם שיפור מערכות הליכה
ברגל ,נסיעה באופניים ותחבורה ציבורית.15
הקצבת רכב
עשרים אחוזים מכלל משקי הבית בישראל ,שיש בהם מכוניות ,מקבלים הקצבה לרכב מהמעביד,
ועשרה אחוזים נוספים מקבלים רכב ממקום עבודתם .16הטבות אלה ,לצד סובסידיות לחנייה ,זוכות
לעתים קרובות למימון ממשלתי; אך לא כולן עומדים לרשות עובדים במעמד דומה שאין ברשותם
מכונית.

עלויות חיצוניות של תחבורה
השימוש בכבישים כרוך בעלויות חיצוניות שהמשתמשים אינם נדרשים לשלם עבורן במלואן .העלויות
מוטלות על כלל הציבור ,הן המשתמשים בכביש והן על מי שאינם משתמשים בו .העלויות החיצוניות
הבולטות של תחבורה ממונעת הן זיהום אוויר ,תאונות דרכים ורעש ברמה המקומית ופליטות גזים
הגורמות לשינוי אקלימי ברמה הגלובלית.

תחבורה וזיהום אוויר
אחת הבעיות החמורות ביותר הנובעות מאופי התפתחות התחבורה בישראל ,היא זיהום האוויר .בערים
הגדולות בישראל נרשמות רמות זיהום אוויר הדומות לאלה שבאזורים עירוניים מזוהמים בארצות
הברית ,כגון ניו-יורק ,ניוארק ,ניו-ג'רזי ולוס אנג'לס .הרכב המזהמים אינו קבוע אלא משתנה בהתאם
להתפתחויות התחבורתיות  -ולאו-דווקא לטובה .התפשטות השימוש בממירים קטליטיים בכלי-רכב בעלי
מנועי בנזין משפרת את המצב ,אך מנוטרלת בשל העלייה במספר האבסולוטי של כלי-הרכב ובהיקף
הנסיעות המבוצעות על-ידי מכוניות פרטיות.
לצד החמרה זו ,התרחבות השימוש בכלי-רכב המונעים בדיזל מגדילה את תפוצת החלקיקים המיקרוניים,
המכונים  ,PM10באוויר .חלקיקים אלה ,הנמצאים בעשן השחור הנפלט ממכוניות ,מאוטובוסים,
ממשאיות ומציוד מכני-הנדסי ,גורמים לסרטן ,לעלייה במחלות לב ודרכי הנשימה ולשיעורים גבוהים של
תמותה בטרם עת .רמות ה PM10 -בתל-אביב ובירושלים משתוות לרמות הממוצעות באזור לוס-אנג'לס
ואולי אף עולות עליהן .בתל-אביב-יפו ,גורם זיהום  PM10לכ -293מיתות בטרם עת מדי שנה בקרב
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 380,000תושבי העיר ,זאת על-פי מחקר שהוכן ב 1997 -על-ידי מדענים בכירים במשרד הבריאות
ובמשרד לאיכות הסביבה.

מזהמי אוויר מתחבורה
פחמן חד-חמצני ()CO

מזהם אוויר אופייני לתחבורה הנוצר משריפה לא מושלמת של
דלק .מתקשר להמוגלובין בדם ומונע אספקת חמצן סדירה .חשיפה
לאורך זמן עלולה להחריף מחלות לב וכלי דם (במקומות סגורים
יכול לגרום למוות).

חלקיקים ()PM10

חלקיקים מסוכנים הם אלה הקטנים מ 10 -מיקרון (מופיעים כאבק
מרחף) והחודרים לדרכי הנשימה .חלקיקים מתחבורה הם בעיקר
אפר מרחף הנוצר בתהליך שריפת הדלק .הם גורמים לבעיות
נשימה ולב ,לפגיעה בריאות ואף לסרטן הריאות (החלקיקים
מכוסים בחומרים מסרטנים).

תחמוצות חנקן ()NOx

נוצר בתהליך השריפה .אופייני לפליטות מתעשייה ,תחנות כוח
ותחבורה .גורם לגירוי בריאות ופוגם בחסינות למחלות בדרכי
הנשימה .מרכיב בתהליך היוצר אוזון.

גופרית דו-חמצנית ()SO2

נוצר בתהליך השריפה .אופייני לדלקים כבדים (פחם ,מזוט) ופחות
לדלק הקל (בנזין) .הגז גורם לתחושת חנק ,גורם לגירויים בגרון
ובעיניים ולהחרפת מחלות בדרכי הנשימה .מרכיב בגשם חומצי
הפוגע ביערות ,באגמים (הכחדת דגה) ובחקלאות.

פחמימנים ()HC

מזהם אופייני לתחבורה הנוצר משריפה לא מושלמת של דלק.

תרכובות אורגניות נדיפות ()VOC

עיקר השפעתם ביצירת אוזון ,אך גורמים גם לעיכוב גדילה של
צמחים ולגירוי בדרכי הנשימה.

אוזון ()O3

אוזון הוא מחמצן הנוצר מראקציה פוטוכימית (תהליך כימי המשלב
קרינת שמש) של תחמוצות חנקן ופחמימנים  -שניהם מזהמים
מתחבורה .אוזון ,המקושר לרוב לבעיית העשפל ( ,)smogגורם
לבעיות בנשימה ,מחריף אסטמה ופוגע בצמחיה.

פחמן דו-חמצני ()CO2

גז 'חממה' עיקרי .גורם לשינויים אקלימיים בעולם.
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תרשים מס  - Xפליטות לפי אמצעי תחבורה

פחמן חד-חמצני (גרם/ק"מ נוסע)

תחמוצות חנקן (גרם/ק"מ נוסע)

מכונית

11

מכונית

2.1

אופנוע

10

17

0.79

אוטובוס

0.28

אוטובוס
0.46

רכבת בין-עירונית

0.13

 0.01חשמלית/תחתית
12

10

8

6

4

2

רכבת ב ין-עירונית

0

2

2.5

1.5

1

0.16

אופנוע

0.15

חשמלית/תחתית

0.5

0

פחמן דו-חמצני (גרם/ק"מ נוסע)
מכונית

180

אופנוע

100

רכבת ב ין-עירונית

78

חשמלית/תחתית

61

אוטובוס

48
200

150

100

50

0

תחזית תנועה ,שערכו מתכנני כביש "חוצה ישראל" באמצע שנות התשעים ,צפתה שעד שנת  2020יחול
גידול של  266אחוזים בנסיעות ברכב פרטי ,של  207אחוזים בתנועת המשאיות ושל  153אחוזים בנסיעה
של אוטובוסים לעומת מספרם ב .1992 -ברם ,בין השנים  1992ל -1997גדל שיעור הנסיעות בישראל
בקצב גבוה מתחזיות אלה .18בהתחשב במגמות בשנות התשעים ובתחזיות חברת כביש "חוצה

ישראל"

לשני העשורים הבאים ,ניתן לצפות כבר בשנת  2000לגידול בפליטת שני מזהמים מסוכנים ביותר,
שמקורם בתחבורה יבשתית :תחמוצות חנקן ( )NOxוחלקיקים זעירים ( .)PM10הגידול בפליטות מזהמים
נובע בעיקר מהמעבר המואץ לדלקי דיזל להנעת משאיות קטנות ,כלי רכב מסחריים ומכוניות פרטיות.19
אף שנסיעות ברכבי הדיזל היוו רק כ -17אחוזים מסך כל הנסיעות בארץ בשנת  ,1996הן גרמו לכ-59
אחוזים מכלל זיהום תחמוצות החנקן מכלי רכב ולכ -81אחוזים מכלל הזיהום על-ידי חלקיקים זעירים.20
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תרשים מס'  - Xדיזל לעומת בנזין :פליטות מרכבים ()6991
82.90%

81.20%

90%
80%
70%

53.83%

60%
50%

37.41%

40%
18.80%

30%

17.10%

20%
10%
0%
פליטות ( 01MPבאלפיפליטות ( xONבאלפי טון)ק"מ רכב (במיליארדים)
טון)
רכבים המונעים בבנזין

רכבים המונעים בדיזל

בשנים  2020 - 2000תגדלנה ,על-פי התחזית ,פליטות חלקיקי ה PM10 -הקטלניים בשיעור של 45
אחוזים .בין השנים  -2010 2000תגדלנה הפליטות המזיקות של תחמוצות חנקן ( )NOxבשיעור של כ37 -

אחוזים וכמעט תוכפלנה עד שנת  .2020לעומת זאת ,ניתן לצפות לצמצום נוסף בפליטות פחמן חד-חמצני,
שמקורן בעיקר בכלי רכב המונעים על-ידי דלק ,כתוצאה מהרכבת ממירים קטליטיים ברוב מנועי הדלק.21
טבלה מס'  - Xפליטות מתחבורה בישראל (באלפי טון לשנה)
שנה
1996
2000
2010
2020

פחמן חד-חמצני ()CO
487.5
400.1
312.0
325.0

חנקן חד/דו-חמצני ()NOx
91.3
92.1
125.9
172.7

חלקיקי PM10
4.61
3.92
4.25
5.69

סה"כ חלקיקים
4.79
4.07
4.41
5.91

*** תרשים מס'  - Xמגמות במזהמי אוויר בישראל) *** 1996-2020

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2020

2010
PM10

2000
NOx

CO

1996
13

תאונות דרכים
תאונות דרכים נחשבות ,בדרך כלל ,לעלות החברתית הגבוהה ביותר של תחבורה ממונעת .קצב הגידול
באחוז הפגיעות מתאונות בישראל בשנים  1989-1993היה מהגבוהים בעולם המערבי .22בעבר הניחו כי
הגורם העיקרי לתאונות בישראל הוא מערכת הכבישים הגרועה .אולם בין  1990ל 1993 -הושקעו
משאבים רבים בשיפור מערכת הכבישים ולמרות זאת אחוז הנפגעים השנתי ל 100,000 -נפש עלה מ-
 594ל .23723 -יש הצופים כי העלייה הצפויה במהירות הנסיעה בעקבות סלילת כביש חוצה ישראל
תגרום לעלייה משמעותית נוספת במספר הנפגעים בתאונות.24
*** תרשים מס'  - Xפגיעות מתאונות דרכים במדינות נבחרות ***
יתרה מזאת ,התחבורה בכבישים מסוכנת יותר מתחבורה מסילתית .נתונים מארה"ב מראים ,שברכבות
מספר ההרוגים הוא  0.4למיליארד ק"מ נוסע 25לעומת  7הרוגים למיליארד ק"מ נוסע ברכב פרטי.26
באירופה ,שיעור ההרוגים בתאונות רכבת הוא פחות מרבע מן ההרוגים בתאונות ברכב פרטי ושיעור
הנפגעים אף נמוך מזה .העלות החיצונית של תאונות ברכב באירופה (לקילומטר נוסע) גבוה פי  3עד פי
 13מעלות הנסיעה ברכבת.27

רעש תנועה ובריאות
לרעש הנגרם מתנועה יש השפעה פסיכולוגית ובריאותית .רעש עלול לגרום בעיות בריאות הקשורות
למתח או להחריף אותן  -כגון לחץ דם גבוה ,מחלות נפש משניות והפרעות שינה .28באירופה ,שבה
הרכבת נפוצה יותר ,רעש הרכבות נתפס כמפריע פחות מאשר רעש התחבורה בכבישים.29

תרשים מס'  - Xהוצאות חיצוניות :אירופה ()1991

30

***
במונחים של זיהום אוויר ,רעש ותאונות ,העלות החברתית הכוללת של תעבורת משאיות ומכוניות גדולה
פי חמישה עד שישה מזו של רכבות לק"מ .אי אפשר לקבל החלטות רציונליות ביחס לכבישים חדשים
לעומת מערכות מסילות ברזל ,לפני שמודדים את מלוא העלויות החברתיות ,הבריאותיות והסביבתיות של
אמצעי התחבורה השונים ולפני שמשלבים עלויות אלה בהחלטות לגבי מדיניות .עלות חיצונית נוספת,
שקשה יותר להעריך את מחירה ,היא ההשפעה של התלות ברכב על המבנה העירוני :היבט שנדון בו
בפרק הבא.

14

השלכות-גומלין בין תחבורה,
פיתוח וצדק חברתי
תחבורה איננה מרכיב פסיבי ונגרר בהתפתחותה של חברה .מדיניות תחבורה יכולה לעצב דפוסי-חיים
ופריסת התיישבות כך שיבטאו גם תפיסות של צדק חברתי .מתכננים וקובעי מדיניות מניחים לעתים
קרובות ,שהניידות המוגברת (הנמדדת בשיעור הבעלות על רכב פרטי והשימוש בו ,ובהרחבה העקבית
של רשת הכבישים) משקפת צמיחה כלכלית ,עלייה ברמת החיים ושיפור באיכות החיים .הם מניחים
שניידות מוגברת תיטיב בסופו של דבר עם כולם .למעשה ,פיתוח התלוי במכוניות מביא למגוון רחב של
השפעות שליליות על הכלכלה ,על איכות החיים ועל הפערים בחברה.
פיתוח כבישים וצמיחה
תרומתם של כבישים לצמיחה כלכלית שנויה במחלוקת .בשנת  1994דיווח משרד התחבורה הבריטי ,כי
"להשקעה בתחבורה יש השפעה מועטת ביותר על הרמה הכללית של הפעילות הכלכלית" ,31מאחר
שעלויות התעבורה היבשתית בתוך מדינה מהוות נתח קטן יחסית מעלויות הייצור במשק .כמו כן ,כבישים
אינם תורמים בהכרח לתפרוסת של פיתוח כלכלי במרחב .מחקרים בריטיים אחרים מצאו שסלילת
כבישים המקלים על הגישה למרכז עשויה לעכב למעשה את הצמיחה הכלכלית באזורי פריפריה ,משום
ששיפור הגישה למקומות עבודה ,למסחר ולשירותים במרכז ,הופך את פיתוחם בפריפריה למיותר.32
הדבר מעלה שאלות חדשות לגבי הפוטנציאל הכלכלי של כביש "חוצה ישראל" (כביש  .)6הכביש,
שהעילה המוצהרת לסלילתו היא קידום הצמיחה באזורי הפריפריה ,עלול ליצור מצב הפוך :הכביש ישמר
למעשה את המרכז כמוקד תעסוקתי ומסחרי ,בעצם שיפור הגישה אליו ,ובמקום לפתח את הגליל והנגב
יפותחו מוקדים כלכליים פרבריים בקטע המרכזי של הכביש.
בנוסף ,מבנה המימון הייחודי של פרויקט כביש "חוצה ישראל" חותר תחת מדיניות ממשלתית מוצהרת
נוספת  -עידוד התחבורה הציבורית .ערבויות ממשלתיות מבטיחות את רמת ההכנסות של זכייני הכביש
הפרטיים מהפעלתו ככביש אגרה .מצב זה יוצר תמריץ לגידול היקפי התנועה בכביש שכן ההפסדים
הכספיים בכבישי האגרה ,אם נפח התנועה יהיה קטן מהצפוי ,יּפלו בעיקר על כתפי הממשלה .משמעות
הדבר היא המ שך המדיניות השלילית של עידוד דפוסי שימושי קרקע המבוססים על רכב פרטי ,תמחור
נמוך של דלקים והשקעה מוגבלת ברשתות תחבורה ציבורית.

פיתוח מהיר  -לקחים מהניסיון בארה"ב
יש הטוענים ,כי בישראל נדרשת השקעה בסלילה מואצת של כבישים בכדי להשיג את קצב הפיתוח
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המהיר בכלכלה ובחברה .אך דווקא בנסיבות אלה יש חשיבות עליונה לפיתוח תחבורה בת-קיימא .אנו
למדים זאת מהניסיון המצטבר מאזורים במערב ארצות-הברית ,שחוו פיתוח מהיר .מקומות בהם השקיעו
בעיקר בכבישים סובלים כעת מהידרדרות אורבנית ,מפרבור פראי ומזיהום אוויר חמור .ערים בודדות
דוגמת פורטלנד במדינת אורגון ,השקיעו במערכות תחבורה בת-קיימא והצליחו לגבש דפוסים אורבניים
בני-קיימא ברמת הקהילה ,השכונה ,העיר והמטרופולין .תחבורה בת-קיימא כוללת מערכות שלובות החל
משבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים ,דרך רשתות קווי אוטובוס ומיניבוס ,רכבות קלות ועד לרכבות
פרברים ורכבות בין-עירוניות .דפוס פיתוח מפוזר ותלוי רכב-פרטי ,המעבר לפתרונות תחבורה בני-קיימא
קשה ביותר ,אם לא בלתי אפשרי ,לאחר שהתקבע מבחינה כלכלית ,מבחינה תכנונית ומבחינה פוליטית.
בטווח הארוך ,מערכת תחבורה ציבורית ,שמרכיב משמעותי בה הוא מסילות ברזל ,עולה בדרך כלל פחות
ממערכת המבוססת על כבישים ,גם אם השקעות ההון הראשוניות גבוהות יותר.

למערכות תחבורה משולבות ובנות-קיימא יש יתרון כמחוללות תעסוקה יציבה :מערכות התחבורה
הציבורית ומערכות מסילות הברזל מחייבות מאגר גדול יחסית של עובדים קבועים ומיומנים כדי לתחזק
את הרשת ,ובכך יוצרות יתרונות כלכליים מקומיים בעלי ערך מוסף ,יותר מכפי שיוצרים כבישים .סלילת
כבישים היא בעיקרה מקור לתעסוקה זמנית.
כלכלה של מונופולים
עסקים גדולים הם המפיקים את רוב התועלת מהפיתוח שבמרכזו כבישים ,ואילו חברות ועסקים
משפחתיים קטנים יותר הם המפסידים הגדולים .עסקים משפחתיים עצמאיים משגשגים במרכזים
העירוניים המסורתיים ,שם אין דומיננטיות של אינטרס כלכלי יחיד ,ושם ניתן לחכור מגוון של מרחבים
קמעונאים בתנאים שונים .לעומת זאת ,פיתוח שבמרכזו כבישים פורס אזורי מסחר על שטחי קרקע
נרחבים ונוטה להתבסס על קניונים ,על רשתות שיווק ועל בתי כלבו ענקיים ,שנמצאים בשליטת מספר
קטן של תאגידים רבי-עצמה .רשת המזון "סופר-סל" ,לדוגמא ,היא משקיעה כבדה בפיתוח קניונים בכל
הארץ ,כאשר רשתות השיווק שלה מהוות "עוגנים" לפיתוח של מוקדי מסחר אלה .התאגיד הוא גם בעל
מניות עיקרי ברשתות "קנה ובנה" ו"סופר-אופיס" ,שתיהן רשתות שיווק שהגישה אליהן היא לרוב ברכב
פרטי .פיתוח שבמרכזו כבישים מאופיין בשותפויות מסחריות בין מפתחי נכסי דלא-ניידי ,קמעונאים
וספקי דלק .לדוגמא ,חברת "אפריקה-ישראל" היא לא רק חברה בשותפות האמורה לבנות את כביש
"חוצה ישראל" ,אלא גם בונה קניונים ומחזיקה ב 25 -אחוזים מהבעלות ברשת תחנות הדלק 'אלון'.
פיתוח מסחרי שבמרכזו כבישים גם מרחיק קונים מן המרכז הישן של העיר .כך למשל ,בין השנים 1994

ל -1996חלה ירידה של  26אחוזים ברכישת מוצרי צריכה עמידים במרכז העיר ירושלים ,עם העתקת
מחצית מאותן רכישות לקניון מלחה החדש .לעומת זאת ,בהולנד ,חוקים חדשים של קביעת שימושי קרקע
[ ] zoningמחייבים שעסקים קמעונאים חדשים יתמקדו באזורים שאליהם יש גישה באמצעות תחבורה
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ציבורית  -מהלך ששם למעשה קץ לפיתוח אתרים מסחריים לאורך האוטוסטרדות ובצמתים.33
מדיניות תכנון ,הרואה בעין יפה את מיקומם של קניונים וחנויות ענק לאורך האוטוסטרדות או בצמתים,
שהגישה אליהם אפשרית רק באמצעות מכונית פרטית ,תורמת לאפליה נוספת נגד תושבים עירוניים,
שאין להם גישה לרכב פרטי .קמעונאים העוברים לפרברים מנצלים את הסובסידיה הממשלתית המגולמת
במחיר הזול של הקרקע ,במסים נמוכים יותר ובאפשרות לספק חנייה חינם .אלה מאפשרים הוזלה של
המחירים לצרכנים ,בשעה שבמרכזי הערים מחירי אותם מוצרים גבוהים יותר על-פי רוב .מחיר זול זה
מושג ,משום שמערכת המיסוי איננה גובה פיצוי מהיזמים עבור הנטל ,שעסקיהם מטילים על הסביבה ועל
התשתיות המטרופוליניות ,ועבור ירידת הערך שפיתוח פרברי גורם לתשתיות במרכז העיר ,שבעבר
הושקע בהן הון ציבורי ופרטי רב.
במחקרים שנערכו בקליפורניה התברר ,שמרכז קניות פרברי אשר  93אחוזים מהתנועה אליו היא ברכב
פרטי ,גורם לפי  29יותר פליטות של פחמן חד-חמצני מתחנת כוח של  1600מגה-וואט .כשמרכז דומה
ממוקם באזור עירוני עם תחבורה ציבורית טובה וגישה נוחה להולכי רגל ,רק  38אחוזים מהתנועה היא
ברכב פרטי .בה בעת ,מספר הנוסעים בתחבורה ציבורית או הולכים ברגל עולה מ 5 -אחוזים ל61 -
אחוזים וכתוצאה מכך גם פוחתת פליטת המזהמים.34
*** תרשים מס'  - Xאמצעי תחבורה למרכז קניות עירוני/פרברי ***

תרומת פיתוח בר-קיימא לצדק חברתי
על רקע מגמות הפיתוח שבמרכזו כבישים שתיארנו לעיל ,ברצוננו להצביע על מספר אפשרויות של
פיתוח אלטרנטיבי התורם יותר לצדק חברתי.
ראשית ,קביעת גבולות להתפשטות המטרופולין כדי לבלום 'זחילת פרברים' ( ,)sprawlלעצור את
מגמת התרחבות השימוש במכוניות פרטיות ולשפר את מצב זיהום האוויר .גבולות כאלה משמרים
את ההבחנה בין העיר לאזורים הכפריים ובין הערים לבין עצמן ,ותורמים להמשך המשיכה המסחרית של
אזורי מרכז העיר.
שנית ,תכנון אזורי המתעל צמיחה למספר מצומצם של אזורים עירוניים עצמאיים מבחינת תשתית
השירותים שלהם ומוגדרים גיאוגרפית ,במקום לאפשר היווצרות רצף בנוי של ערים ופרברים
לווייניים .פיתוח כזה נוטה ליצור ישובים בעלי אינטגרציה חברתית גבוהה יותר ומחולל פחות "נסיעות
מחוץ לעיר" לשם עבודה ,חינוך ופנאי.
תל -אביב היא העיר הישראלית הבולטת בשילוב של חוסר יעילות תחבורתית עם אי שוויון חברתי .רבים
מהעובדים בעיר גרים מחוצה לה ,וההפרדה החברתית בין תושבי העיר ליוממים המגיעים אליה מערי
הלוויין הולכת וגוברת .ירושלים וחיפה מייצגות דגמים הוגנים יותר חברתית ויעילים תחבורתית ,כיוון
ששמונים עד תשעים אחוזים מהתושבים עדיין עובדים בתוך העיר ,והאמידים ומעוטי היכולת ממשיכים
לחיות יחד במסגרת אותה ישות עירונית .מדיניות המעודדת ערים כמו תל-אביב וירושלים להמשיך

17

להתרחב לכדי "גושים" עירוניים גדולים שסבי בם לוויינים פרבריים היא מדיניות שלילית ,משום שהיא
פוגעת ביעילות התחבורתית ומחריפה בעיות של בידול ( )segregationחברתי.
פיתוח שימושי קרקע מעורבים ,המשלבים מגורים ,מסחר ותעסוקה ,אפיינו את מדינת ישראל בראשית
דרכה ,אך ננטשו לאחרונה לטובת מגמות של הפרדה בין אזורי המגורים לבין אזורי פעילות כלכלית; אלה
האחרונים עוברים לאתרים שהגישה אליהם תלויה ברכב פרטי .הפיתוח המעורב מתמודד בהצלחה עם
בעיות חוסר היעילות התחבורתית  -בהפחתת עצם הצורך לנסוע במכונית ,או אפילו באוטובוס ,וביצירת
נגישות רבה יותר לקבוצות המסתמכות על הליכה ברגל ,כולל ילדים ,נשים וקשישים .פיתוח מסוג זה
הולך יד-ביד עם מרקם עירוני בעל צפיפויות מתונות ,המכונה על-ידי מתכננים 'כפר אורבני' .דיור בעל
צפיפות מתונה ,ברמה אירופאית ,תורם אף הוא למרקם החברתי ולצמצום מפגעים סביבתיים ,אם הוא
מתבצע בסביבה של שימושי קרקע מעורבים ,דהיינו בקרבה לשירותים בסיסיים ,למוסדות חינוך ולאזורי
תעסוקה ,ומתחבר עם מרכזים גדולים יותר באמצעות רשתות יעילות יותר של תחבורה ציבורית ונתיבים
להולכי רגל.
טבלה מס'  - Xצפיפות מינימלית לתמיכה בתחבורה ציבורית

35

(יחידות דיור/דונם שטח בנוי)
צפיפות

אמצעי תחבורה

אופי סגנון הבינוי

 1-1.5יחידות/דונם

אוטובוס בשעה

תלוי-רכב

 1.8-2יחידות/דונם

אוטובוס כל חצי שעה

שירות ליוממים

 2.25-4.35יחידות/דונם

רכבת קלה מהירה  -סף תחתון

תחבורה ציבורית למרכזי תעסוקה

 8.75יחידות/דונם

יותר הליכה ותחבורה ציבורית מנסיעה
ברכב פרטי

 17.4יחידות/דונם

תחבורה ציבורית בתדירות גבוהה ,הליכה
מרובה ברגל

אפשר שקבוצות 'ירוקות' בישראל הפריזו בהדגשת הצורך הסביבתי בבניית מגורים לגובה רב (מעל
שמונה קומות) .בארצות הברית ,בנייה של שלוש עד שמונה יחידות מגורים לדונם של מרחב בנוי נחשבת
מספקת לצורך תמיכה במערכת של רכבת קלה מחד ,ולפריסת רשת אפקטיבית להולכי רגל מאידך.
במונחים ישראליים ,צפיפויות כאלה נחשבות מתונות יחסית ,וניתן לכלול בהן מאפייני איכות חיים ,כמו
מרפסות וגנים (במיוחד בבניית קוטג'ים מדורגים) שיוכלו להתחרות בפרברים.
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תחבורה "רכה"  -הליכה ברגל ואופניים
בסקאלה התחבורתית ,התשתית להליכה ברגל בשכונות ובמרכזי ערים מצויה בקצה המרוחק ממערכות
הכבישים הבין-עירוניים .מצבה המוזנח של התשתית ה"רכה" בישראל ,משקף את סדרי הקדימויות
המוטים של מקבלי החלטות בתכנון ,בתחבורה ובניהול אורבני .סדרי קדימויות אלה מכפיפים את החלטות
התשתית וחלוקת הכסף והשטח לצרכי הרכב הפרטי .התפקיד החיוני של רשתות להולכי רגל בעיצוב
ערים בריאות ,נעימות וצודקות חברתית אינו זוכה להתייחסות .ההליכה חיונית לשמירה על הבריאות,
במיוחד לילדים ולקשישים ,והיא עודנה צורת ההתעמלות הנפוצה ביותר בישראל כיום ,כמו גם 'כלי
התחבורה' העיקרי של דתיים בשבת .היא אינה מזהמת את האוויר ,אינה יקרה והיא נגישה לכולם ,אפילו
לנכים המצליחים לעבור בכיסאות גלגלים בשבילים המיועדים להולכי רגל .נדגיש :ערים שלא ניתן
להלך בהן הן גם ערים שקשה מאד לחיות בהן.
למרות זאת ,ככל שגברה הפופולריות של המכונית ,הזניחו מתכננים ומקבלי החלטות את ההליכה ברגל
כאמצעי תחבורה .במרבית הערים אין תכנון כוללני ,מכוון ומשמעותי למרחב המיועד להולכי רגל .גודש
תנועה וזיהום אוויר מרתיעים תנועת הולכי רגל ,מכוניות חונות חוסמות את המדרכות ואין מספיק
מעבר ים עיליים ותחתיים בצמתים סואנים .בעוד שתשומת לב רבה הופנתה לקשר בין המצב העגום של
רשת הדרכים לבין תאונות הדרכים ,תשומת לב מעטה מדי הוקדשה לקשר בין המצב העגום של הרשתות
להולכי רגל לבין השיעור הגבוה של תאונות קטלניות בקרב הולכי רגל בישראל .למעשה ,ישראל סובלת
מאחד השיעורים הגבוהים ביותר של תאונות קטלניות בקרב הולכי רגל ,בהשוואה למדינות
המפותחות.36
*** תרשים מס'  - Xהרוגים בקרב הולכי רגל במדינות נבחרות (*** )1991
*** תרשים מספר  - Xהולכי רגל כאחוז מסה"כ ההרוגים בתאונות (*** )1991
הולנד ,למשל ,מתגאה בשיעורים גבוהים מאוד של תנועת הולכי רגל ,אך באחד השיעורים הנמוכים
ביותר באירופה של תאונות קטלניות בקרב הולכי רגל .הסיבה נעוצה בשיפורים שהוכנסו במערכות
התחבורה ה"רכות" המיועדות להולכי רגל ולרוכבי אופניים .37כמו כן ,בישראל לא מוקדשת תשומת לב
מספקת לפיתוח מרכזי ערים בעל י "מאפיינים ידידותיים להולכי רגל" ,דהיינו ,לשטחים ירוקים נעימים
לעין ,וחזיתות לבתי מסחר עם "פרופורציות אנושיות" המעוטרות בריהוט רחוב ובחלונות ראווה.
*** איור מס'  - Xרחוב עם אוריינטציה לכלי רכב  /רחוב עם אוריינטציה לאנשים ***
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התלות במכונית וצדק חברתי
ישראל נמצאת במגמה מסוכנת ,שתכנית האב הלאומית לתחבורה יבשתית  1998 -הגדירה אותו כתהליך
שיוביל לבכייה לדורות .במגמה זו ,עלייה במינוע והעדר בקרה על התפשטות פרברית הם שני תהליכים
המזינים זה את זה ויוצרים מערכת הדדית של היצע וביקוש .בהדרגה מביאה המגמה לאבדן מזורז של
שטחים פתוחים ,לזיהום אוויר חמור ,לצריכת אנרגיה גבוהה ,ולהתגבשות מבנה התיישבותי שאינו יכול
להישען על תחבורה ציבורית ,בשל דלילותו היחסית והריבוי של מוקדי הפעילות.
המבנה אליו חותרת ישראל לא זו בלבד שהוא מזיק סביבתית וטומן בחובו אסונות אורבניים ,אלא שהוא
גם מפלה לרעה את מי שאין ברשותו רכב פרטי זמין בכל עת .הדבר פשוט :אם המיצוי של הזדמנויות
תעסוקה ,פנאי והשכלה תלוי בהתניידות באמצעות רכב פרטי ,מי שאין בבעלותו רכב מורחק ,תרתי-
משמע ,ממגוון הזדמנויות בחברה .הגם שרכב פרטי מצוי ביותר ממחצית משקי הבית בישראל ,רשימת
המורחקים היא עצומה .בכל זמן נתון ,רכב פרטי עומד לרשותם של כ 20% -עד  30%בלבד מתושבי
ישראל; שמונים האחוזים הנותרים הם בדרך כלל צעירים מכדי לנהוג ,קשישים שהפסיקו לנהוג ,תושבים
שאין להם רשיון נהיגה ,כאלה שאין בבעלותם מכונית או כאלה (לרוב נשים) ,שנגישותם לרכב יחיד
במשק בית מוגבלת.
תרשים מס'  - Xהתפלגות נסיעות באמצעי תחבורה שונים לפי זמינות רכב

שלושה רכבים

חסרי רכב

אופנוע/קטנוע
5%

מונית 'ספיישל'
3%

אחר
1%

טנדר/משאית
11%

אוטובוס
6%

נוסע ברכב פרטי
51%
הסעה מאורגנת
4%

מכונית פרטית
55%

אחר
1%

מונית שירות
5%

מונית 'ספיישל'
1%
מונית שירות
1%
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טנדר/משאית
5%
מכונית פרטית
5%
הסעה מאורגנת
21%

אוטובוס
54%

נוסע ברכב פרטי
42%
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הגידול המהיר בשיעור הבעלות על רכב בישראל אינו משפר בהכרח ,אם כן ,את נגישותן של קבוצות
מקופחות למקומות עבודה ולשירותים .סביב הערים הולך ומתפשט פיתוח התלוי ברכב פרטי ונוצר מצב
בו מקורות תעסוקה ,אתרי קניות ,אזורי מגורים והזדמנויות להעשרה תרבותית הופכים בלתי נגישים למי
שאין בבעלותם רכב פרטי .משקי בית עם הכנסות גבוהות יכולים להרשות לעצמם לרכוש שתיים או
שלוש מכוניות ,בעוד שמשקי בית בעלי הכנסות בינוניות ונמוכות עלולים לגלות שמידת נגישותן של
הזדמנויות לתעסוקה ,למסחר ,לפעילות חברתית ולחינוך הולכת ומצטמצמת.
הפער בשיעור הבעלות על רכב בין בעלי הכנסה נמוכה לבין בעלי הכנסה גבוהה נשאר בעינו משך שני
העשורים האחרונים .כך למשל ,מספר המכוניות לגולגולת בהרצליה האמידה ב 1997 -גדול כמעט פי
ארבעה מאשר בעיירת הפיתוח אופקים או בעיר אום-אל-פחם ( 401כלי רכב לאלף איש בהרצליה114 ,

לאלף באופקים ו 128 -לאלף באום-אל-פחם) .39יתרה מזאת ,תחזיות שהוכנו עבור פרויקט כביש "חוצה
ישראל" צופות ,שהפער בשיעור הבעלות על רכב יתמיד גם אם שיעור הבעלות הכולל יגדל ביותר מפי
שניים עד שנת  .2020שיעורי הבעלות על רכב בנגב הצפוני יהיו בממוצע  345מכוניות לכל  1,000איש,
בהשוואה ל -656מכוניות לכל  1,000איש בעשירון העליון של רמת השרון והרצליה.40
*** תרשים מס'  - Xבעלות על כלי רכב ל 1000 -נפש (*** )1997
לא זו בלבד שבעלי הכנסות גבוהות מחזיקים מספר רב יותר של מכוניות ,אלא שהם גם נוסעים יותר
במכונית ,ולכן הם מפיקים תועלת רבה יותר מתשתית תחבורתית הממוקדת במכוניות ,כמו גם ממסים
נמוכים על דלק ומתעריפי חנייה נמוכים .מנהלי עסקים בישראל ,למשל ,עורכים פי שניים נסיעות בין-
עירוניות בשבוע מאשר אנשי שירות ,פקידים או מזכירות.41
תרשים מס'  - Xנסיעות וסטטוס מקצועי

1.27

עובדי שירותים

1.32

מזכירות/פקידים

1.56

אנשי מכירות

1.61

מורים/טכנאים/אחיות

1.81

עובדים לא מקצועיים

1.93

אקדמאים

2.11

שכירים מקצועיים בתעשייה

2.68

מנהלים

2.99
3.5

מקצוע

1.77

ממוצע

צבא הקבע/משטרה
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

מספר נסיעות בין-עירוניות בשבוע
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השיעורים הגדלים של בעלות על רכב מחריפים את פער הניידות בין עשירים למעוטי יכולת.
הבדלים בין מגזרים שונים של החברה מתגלים גם בכל הנוגע ליכולת לחמוק מההשפעות ההרסניות של
הגידול בהיקף התנועה המוטורית .משפחות אמידות יכולות לצאת מן הערים ,שאיכות החיים בהן
הידרדרה בשל מצב התחבורה ,לעבור לפרברים שמחוץ לעיר ולחזור לעיר כיוממים לעבודה ולקניות.
תושבי העיר מעוטי היכולת אינם יכולים לברוח ממנה ,והם סובלים מהגידול ברעש ,בגודש ובזיהום
האוויר שמחוללים ה יוממים החדשים .נראה ,אם כך ,פיתוח שבמרכזו המכונית מביא תועלת בעיקר
למגזרים קטנים ביותר באוכלוסייה ,מעמיק את הפער החברתי ומעצים את הקושי שבגישור על-פני פער
זה בעתיד.
נעבור כעת לדון בהשפעת התלות ברכב פרטי על קבוצות חברתיות נבחרות.

תושבי הערים
בעבר גרו ישראלים אמידים בשכונות של בתי דירות ,לרוב בקרבת מרכז העיר ,בעוד שהמעמד החדש של
פועלים עירוניים התמקם בשכונות פחות יוקרתיות בשולי העיר .בעשור האחרון ,עם התעצמות תהליך
הפרבור ,הופר האיזון החברתי-הכלכלי של האזורים העירוניים ,והמעמד הבינוני החל לצאת ממרכזי
הערים כשהוא מותיר מאחור אוכלוסיות מעוטות יכולת ,עולים חדשים ,עובדים זרים ,קשישים וחרדים
(בירושלים) .בירושלים ניכרת מגמת הגירה של אוכלוסייה משכונות סמוכות למרכז העיר לשכונות
מרוחקות יותר ולפרברים 42ואילו בתל-אביב ,אף שהיא שומרת בדרך כלל על בסיס חברתי-כלכלי איתן,
משפחות מבוססות משכונות ותיקות במרכז העיר עוברים בהדרגה לפריפריה.
למעלה מארבעה מיליון ישראלים 73 ,אחוזים מן האוכלוסייה ,חיים במרכזים עירוניים או לידם .עם זאת,
בשנת  1995לבדה יצאו  10,000איש מן הערים אל סביבות כפריות .קהילות כפריות וערים בעלות פחות
מ -20,000תושבים גדלות בקצב של  4עד  15אחוזים לשנה ,בעוד שמרבית הערים בנות 100,000

תושבים ומעלה גדלות בקצב של  1עד  2אחוזים לשנה (פרט לבאר-שבע ולראשון לציון) .43מתכננים
רבים הזהירו שהפרבר ההמוני הוא התפתחות לא רצויה ,לא רק בגלל מיעוט הקרקעות בישראל ,אלא גם
בשל השפעותיו החברתיות השליליות .44איכות החיים בעיר תוכל להתמודד עם זו של הפרברים רק כאשר
יכוננו בערים מערכות תחבורה כגון רכבות ,אוטובוסים "נקיים" הצורכים גז או חשמל ,וכן שבילים
לאופניים ולהולכי רגל ,דבר שיקטין את הרעש ,זיהום האוויר והשפעות הגודש .רק כך ניתן יהיה לצמצם
את הפער הגדל בין האמידים שיש להם אפשרות בחירה ובין אלה שאין להם בררה .אלא שבישראל,
סלילה של כבישים עירוניים מתקדמת מהר יותר מאשר בנייה של מערכת רכבות ,שמחייבת היערכות
פוליטית הולמת וראייה ארוכת טווח.
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איכות החיים והסביבה העירונית
רעש ,זיהום אוויר וגודש תנועה ,פועלים כזרזים רבי-עצמה להתנוונותן של ערים .מתכנני מדיניות נוטים
לקשור את הנדידה מהערים לאיכות הדיור העירוני ,או לבעיות פוליטיות רחבות יותר ,כגון הגידול
באוכלוסייה החרדית בירושלים .הם נוטים להתעלם מגורמי איכות חיים ומן הקשר ההדוק בין איכות
הדיור ואיכו ת הסביבה בשכונה .לדוגמה ,בסקר על תושבי ירושלים שעזבו את העיר ,נושא הדיור אמנם
עלה כסיבה העיקרית לעזיבה ,אולם משקל רב יוחס ל'איכות חיים מידרדרת' בעיר; גורם זה הקדים סיבות
כגון 'חינוך ילדים' ו'יחסי יהודים-ערבים' כסיבה ליציאה מהעיר.45
איכות החיים העירונית היא פונקציה לא רק של גודל הבתים או של איכותם ,אלא גם של מערך מורכב
של גורמים בסביבה הבנויה .תחבורה ממונעת עלולה להפוך לאחד הגורמים העיקריים בשקיעה העירונית,
בחוללה תנועה מרובה ,רעש ,גודש וזיהום ,ההופכים את ה"חלל החיצוני" של תושבי הערים לבלתי בטוח
או בלתי מושך .46לדוגמא :הקפאה בגידול באוכלוסייה או ירידה במספר התושבים נצפית גם בשכונות
במרכזי הערים שבהן הדירות גדולות מאוד ,בממוצע .שכונת רחביה בירושלים ,שבה הגודל הממוצע של
הדירות הוא מן הגבוהים בעיר  81 -מ"ר  -מאזן ההגירה ב 1994 -היה שלילי .אין זה מקרה ששכונת
רחביה ,שהייתה בעבר אזור שקט ועתיר גנים ,סובלת כיום מגודש תנועה.47
גודש התנועה נתפס כיום כאחת מן הדאגות העיקריות של תושבי הערים בישראל .סקר שנערך בחיפה
המתועשת מצא כי 56.6 ,אחוזים מהנשאלים ראו בכלי רכב את המקור העיקרי לזיהום השכונה  -לעומת
 22.2אחוזים שהזכירו את בתי הזיקוק ,שמיקדו בשנים האחרונות את תשומת הלב הציבורית .בשכונות
כגון בת-גלים ומרכז הכרמל דורגו כלי הרכב כמקור העיקרי לזיהום על-ידי  80אחוז מן הנשאלים.48
מחקר שנערך בשנת  1990על-ידי איגוד ערים למען איכות הסביבה באזור חיפה ,מצא שבעיית הרעש,
הנובע בעיקר מתחבורה ,הטרידה את התושבים יותר מאשר זיהום אוויר או פינוי אשפה .49במרכז הדר,
אזור מרכזי בחיפה הסובל מהגירה שלילית 83 ,אחוזים מן התושבים ציינו שהרעש הוא המטרד הסביבתי
העיקרי .בבדיקה של  100דירות העומדות למכירה ברכס הכרמל נמצא שדירות הפונות לרחוב סואן
נמכרו בסכום נמוך יותר .דירה שגדלה  100מ"ר בקומה שלישית ללא נוף לים או להרים עשויה להימכר
ב $-178,000אם היא פונה לרחוב שקט ,אך רק ב $-165,000אם היא פונה לרחוב ראשי סואן  -הפרש
ממוצע של .50$13,000

גודש תנועה והמבנה החברתי של השכונה
לתנועה יש השפעה מכרעת על היחסים החברתיים בתוך השכונות עצמן .כאשר שכונה בנויה בעיקר
להולכי רגל ,הרחובות ומרכזי הקניות והשירותים משמשים את התושבים כאזורי מפגש בלתי רשמי,
ותורמים לגיבוש האוכלוסיות השונות ליחידה חברתית לכידה יותר .51ככל שעולה נפח התחבורה ,הולכת
ופוחתת פעילות הולכי הרגל ומצטמצמים המגעים החברתיים בשכונה :52אנשים אינם משתהים בחוץ,
אינם יושבים במרפסות או בחצרות הקדמיות ,ואלה היכולים להרשות זאת לעצמם עוקרים אל
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הפרברים .53בטווח הארוך ,מגמות אלה מובילות לתחושה של ניכור חברתי ,לחשש גובר מהליכה
ברחובות ולפשיעה .ועדה מלכותית שהוקמה בבריטניה לבדיקת נושא הזיהום הסביבתי קבעה:
המרחב שהיה נכס חשוב של התושבים המקומיים נלקח מהם במשך השנים והפך לנחלתם של
בעלי מכוניות העוברים בו .ילדים אינם יכולים עוד לשחק על המדרכות או ללכת בעצמם לבית
הספר .ירידה במספר הולכי הרגל ברחובות יוצרת תנאים המגבירים את שיעור הפשיעה.54

*** איור מס'  - Xקשרים חברתיים ברחוב עירוני*** 55
יוממות ובזבוז המרחב העירוני על כבישים וחניונים
רבים מדיירי הפרברים חוזרים לעיר מדי יום במכוניותיהם .תנועת יוממות דורשת כבישים עירוניים
חדשים ומורחבים ,כבישי טבעת וחניונים עירוניים .קובעי המדיניות מצדיקים בדרך כלל את ההשקעות
בכבישים כשיפורים בתחבורה לטובת העיר כולה .אולם בפועל ,תשתית הכבישים מביאה תועלת בעיקר
ליוממים מהפרברים ,שאינם משלמים על הכבישים ועל אחזקתם ,ולא לתושבי העיר שהפסדם כפול :כספי
המסים שלהם מממנים את השיפורים בכבישים והם גם אלה הסובלים מן הגודש הנוצר.
גם תוספת של מקומות חנייה משרתת בעיקר את ציבור היוממים ואת מבקרי הקניונים ,בעוד שהיא מפלה
לרעה את תושבי העיר ובייחוד את בעלי היכולת הכלכלית המוגבלת ,את הילדים ואת הקשישים .הסיבה
לכך היא שהקצאת המרחב העירוני לחנייה באה על חשבון מגרשי משחקים ,פארקים ,נתיבי תחבורה
ציבורית ושבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים .באירופה ,המגמה היא להגביל את מספר מקומות החנייה
בערים (תוך העדפת צרכי החנייה של תושבי העיר) .מדיניות זו מאפשרת הקצאת מרחב גדול יותר
לתחבורה ציבורית ,לשבילי אופניים ,לשבילים להולכי רגל ולשטחים ירוקים.
*** תרשים מס'  - Xהחלל העירוני הנדרש לאמצעי תחבורה שונים*** 56
***********************************************************************

נוסעים בתחבורה הציבורית
שיעור השימוש בתחבורה ציבורית בישראל הולך ומצטמצם .בעוד שהאוכלוסייה הכללית גדלה ב-31
אחוזים בין השנים  1985ל ,-1995מספר הקילומטרים של נסיעה באוטובוסים ציבוריים עלה רק ב-5.3
אחוזים  -נתון המשקף את הצמצום הכולל במערכת .57בשנים  20 1996-7אחוזים מהנסיעות ביום חול
ממוצע נעשו באוטובוס .58במטרופולין תל-אביב ,לדוגמא ,מספר הנוסעים בתחבורה ציבורית לתושב
לשנה ירד מ 183 -נוסעים ב 1984 -ל 113 -נוסעים ב .1994 -מספר הנוסעים נכון ל 1994 -גם נמוך
יחסית לערים אירופאיות מרכזיות.59
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תרשים מס'  - Xנסיעות בתחבורה ציבורית לתושב בערים נבחרות
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בישראל ,בעלי מכוניות נוסעים בתחבורה ציבורית רק לעתים רחוקות .מבין אלה המחזיקים רשיון נהיגה,
 19אחוזים בלבד מקרב הגברים ו -25אחוזים מקרב הנשים נוסעים לעבודה באוטובוס ,ורק  10אחוזים
נוסעים באוטובוס בנסיעות בין-עירוניות .בשליש עד מחצית ממקרים אלה ,הסיבה היחידה לשימוש
בתחבורה ציבורית היא אי זמינות של המכונית.62
מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית עלה בערכים ריאליים ב -98אחוזים משנת  1980ועד לשנת  ,1996ואילו מחיר
הנסיעה והאחזקה של מכונית פרטית ירד ב -27אחוזים .63כמו כן ,ישנו עיוות מהותי באופן שבו המשתמשים
בתחבורה ציבורית משלמים על השירות ,בהשוואה לנוסעים ברכב פרטי .בעוד שמחיר הנסיעה בתחבורה ציבורית
שווה לכל נסיעה ,הנסיעה במכונית הופכת זולה יותר לאחר שכוסו ההוצאות הקבועות של רכישת הרכב ,ביטוחו
ואחזקתו השוטפת .תמחור זה יוצר תמריץ לנסיעה ברכב פרטי גם כשהדבר לא נחוץ ,ובאופן כללי פועל להפחתת
השימוש בתחבורה ציבורית.

נוסעי אוטובוסים  -משלמים יותר ומקבלים פחות
הנוסעים בתחבורה הציבורית ,במיוחד באזורים העירוניים ,נושאים בנטל הכלכלי של פיתוח כבישים
עירוניים ,אך מפיקים מהם פחות תועלת יחסית לנוסעים ברכב פרטי .בנוסף הם משלמים גם את המחיר
הבריאותי והחברתי של גודש התחבורה ,הרעש והזיהום שלא הם יוצרים .הנוסעים בתחבורה הציבורית
גם נושאים בנטל הצמצום במספר קווי השירות והירידה בתדירות השירות ככל שיורד מספר
המשתמשים.
נוסעים במכוניות פרטיות ,המשתמשים יותר בכבישים ומחוללים זיהום אוויר רב יותר לקילומטר נוסע
מאשר הנוסעים באוטובוסים וברכבות ,זוכים למעשה לסובסידיה גדולה מצד הממשלה הבונה את
הכבישים ,יותר מאשר נוסעי אוטובוסים ורכבות .אולם דיוני מדיניות נוטים להתמקד בדרכים להפחתת
הסובסידיות לתחבורה הציבורית ,במקום בביטול הסובסידיות הסמויות ,שמהן נהנים הנוסעים ברכב
פרטי .64ההימנעות מהשקעה ברכבות ,שהן לרוב מהירות יותר ונוחות יותר מאשר האוטובוסים ,משקפת
את העדיפות הנמוכה של התחבורה הציבורית ככלל בסדר היום הלאומי.

הקצבת רכב  -סבסוד של בעלי מכוניות
אחת הסובסידיות הנפוצות ביותר שזוכים להן בעלי מכוניות היא הקצבת רכב ,אך נוסעים בתחבורה
ציבורית שהם שכירים אינם זוכים להטבות הכספיות של אחזקת רכב או סבסוד החנייה שמהם נהנים
בעלי המכוניות .באירופה ,הקצבת הרכב מבוטלת בהדרגה לטובת מערכת החזר הוצאות נסיעה שוויונית
יותר ,אם באמצעות מתן חופש בחירה של אמצעי הנסיעה ואם באמצעות רכישה ישירה של כרטיסים
לתחבורה הציבורית על-ידי המעסיק.65
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בישראל ,שכירים המבקשים להשתמש באמצעי תחבורה חלופי מפסידים את ערך הקצבת הרכב ואת סובסידיית
החנייה .העיוותים הכלכליים הנוצרים על-ידי השיטה הנוכחית מודגמים במקרה של עובד במשרד לאיכות הסביבה,
ד"ר סטיליאן גילברג ,שוויתר בשנת  1995על זכויותיו למקום חנייה ,בערך של  350ש"ח לחודש ,אולם דרש
שהמשרד ירכוש בעבורו אופניים במקום זאת (רכישה חד-פעמית בסך  1,000ש"ח) לשימוש בנסיעה למקום
העבודה וחזרה .הצעתו אושרה על-ידי מבקר המשרד ,אבל רק בתנאי שגילברג יוותר גם על הוצאות הנסיעה
באוטובוס .גילברג ,שהשתמש באוטובוס בימים גשומים ,סירב לתנאי זה.

**********************************************************

נשים' :המין השני' בתחבורה
לנשים יש צרכי תחבורה מיוחדים הנגזרים ממצבן הכלכלי ומריבוי התפקידים שהן ממלאות :צירוף של
משרה בשכר עם עבודות-בית ללא שכר ,טיפול בילדים ובקשישים ולעתים גם לימודים .תשתית
תחבורתית המכוונת לרכב פרטי ,מעודדת פרבור ,יוצרת פיצול בין מוקדי תעסוקה ,מסחר ,שירותים
ומגורים ומדרדרת את איכות התחבורה הציבורית ,מכבידה על נשים החייבות לתמרן בין עבודה
לתפקידים נוספים ומגבילה למעשה את ההזדמנויות הפתוחות בפניהן .אם אין להן גישה למכונית הן
תלויות בקיומה של תחבורה ציבורית ומידת תדירותה ואם יש להן גישה לרכב הן לרוב נאלצות להוציא
חלק ניכר מזמנן בנסיעות ממקום למקום לסידורים.

עבודה ,משפחה ודפוסי נסיעה
נכון לשנת  1996היו כ -939,200נשים בכוח העבודה האזרחי בישראל  45.6 -אחוזים מכלל הנשים מעל
לגיל  .15במגזר היהודי 70 ,אחוזים מן הנשים עם ילדים מתחת לגיל  14עובדות מחוץ לבית ;66במגזר
הערבי ,כמעט רבע מן הנשים בין הגילים  18ל -34עובדות מחוץ לבית .67כ -36אחוזים מן הנשים
העובדות מועסקות במשרה חלקית .מבין אלה 13 ,אחוזים מדווחות שהלימודים הם המחייבים אותן לעבוד
במשרה חלקית ,בעוד  21אחוזים מנמקות זאת בתפקידיהן בבית .68כיוון שנשים ,יותר מאשר גברים,
מרבות לעבוד במשרה חלקית ,חלק גדול מהנסיעות שלהן מתבצעות מחוץ לשעות העומס ,בשעות בהן
תדירות שירותי התחבורה הציבורית נמוכה יותר.
נשים מבצעות יותר נסיעות קצרות מאשר גברים .במטרופולין תל-אביב ,נשים נוסעות  0.71נסיעות ליום
באזור מגוריהן ,בהשוואה ל -0.52נסיעות כאלה על-ידי גברים .69בנסיעות בין-עירוניות המצב מתהפך,
ונסיעות הגברים רבות משל הנשים 1.92 :ליום לגברים לעומת  1.19לנשים .70ככל שגוברת התלות ברכב
פרטי ,כך נ אלצות נשים להוציא חלק ניכר מזמנן כדי להגיע לעבודה או לקניות ,ולהסיע ילדים או קרובים
קשישים ,שאינם יכולים עוד להסתמך על הליכה ברגל או על תחבורה ציבורית.
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הנשים בישראל משתכרות בממוצע  52אחוזים משכרם של גברים .71כתוצאה מכך ,נגישותן לרכב נמוכה
יותר מזו של גברים והן תלויות יותר בתחבורה ציבורית .ב 65 ,-1992אחוזים מכלל הגברים בישראל היו
בעלי רשיונות נהיגה ,לעומת  35אחוזים מן הנשים .72גם בקרב בעלות רשיון נהיגה 37 ,אחוזים מגיעות
לעבודה באוטובוס ,ברגל או באמצעים אחרים ,לעומת  29אחוזים מן הגברים  -עובדה המעידה על כך
שלגברים יש זכות קדימה בשימוש במכונית המשפחתית.73
הקצבת רכב היא פריבילגיה 'גברית' בעיקרה .במסמך של שדולת הנשים מ 1995 -נבדקה התפלגות
השכר של נשים וגברים בשירות המדינה ונמצא ,ש -95אחוזים מן הגברים עובדי המדינה מקבלים הקצבת
רכב בסך  300ש"ח לחודש בממוצע; לעומת זאת ,רק  53אחוזים מן הנשים מקבלות הקצבת רכב ,וברמה
נמוכה יותר  225 -ש"ח לחודש בממוצע .מהנתונים עלה עוד שקיים קשר חיובי בין הדרגה בעבודה לבין
רמת הנגישות לרכב שירות :כיוון שנשים ממלאות בעיקר תפקידים ברמה הבינונית והנמוכה ,הן אינן
זוכות להטבה זו .74גם בקרב מנהלים ומנהלות במגזר הפרטי יש הבדלים משמעותיים :ב 1997 -כ70 -
אחוזים מהמנהלים רשאים לקבל רכב לעומת  30אחוזים מהמנהלות.75
הצורך במקום עבודה קרוב למקום המגורים מצמצם את הזדמנויות התעסוקה העומדות בפני נשים .ב-
 39 ,1996אחוזים מבין הנשים העובדות היו מועסקות מחוץ לישוב המגורים ,לעומת  50אחוזים
מהגברים העובדים .76המרחק הופך להיות גורם משמעותי במיוחד ,כמובן ,כאשר מדובר במשרות
חלקיות ,שזמן הנסיעה אליהן וחזרה חייב להיות קטן למדי כדי שהעבודה תשתלם.

מגבלות פיסיות לתנועה
היות ונשים נושאות בחלק ניכר מעול ההסעה של ילדים ,הופכת התנועה באזורים העירוניים הגדושים
למסובכת ומסוכנת עבורן .77ההידרדרות הכללית של המערכות להליכה ברגל והתגברות תופעת החנייה
על המדרכות מהווים מגבלה נוספת על תנועתן של נשים.
גם מבנה האוטובוסים הפועלים בישראל מקשה על תנועתן של נשים המלוות בילדים .רכבות בעלות
רצפה נמוכה ואוטובוסים "רוכנים" עשויים להקל במידה רבה על נשים עם ילדים קטנים.

בטחון אישי
איכותה של סביבת הולכי הרגל חשובה במיוחד לנשים ההולכות לבדן .תחושת הביטחון של נשים ברחוב
נפגעת בשל תאורה גרועה ,מדרכות חסומות ,צמחייה לא גזומה החוסמת מדרכות ,שקעים ושברים
במדרכה.78
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נשים גם תלויות יותר בתדירות ובאמינות (עמידה בלוח זמנים) של שירותי התחבורה הציבורית בשעות
הלילה המאוחרות .תחנות חשוכות עם שדה ראייה מוגבל פוגעות בביטחון האישי של המשתמשות
בתחבורה הציבורית.

נשים ,תחבורה ושימושי קרקע
מגמת הפרבור מרחיקה את מקום המגורים ממוקדי התעסוקה והמסחר ,מבתי הספר ומן השירותים
הקהילתיים וכתוצאה מכך מגדילה את מספר הנסיעות הנדרשות מנשים למילוי תפקידיהן .משפחות
שיכולות להרשות זאת לעצמן רוכשות מכונית שניה .אולם פתרון זה ברמת המשפחה רק מחריף את
בעיית הנגישות בטווח הארוך ,שכן בפרבר ,שבו למשפחה הטיפוסית יש שתי מכוניות ,לרוב חסרים
שירותי תחבורה ציבורית נאותים ,כמו גם גישה נוחה לשירותים ,לחנויות ,לבתי הספר ולמרכזי התרבות.
ילדים הופכים תלויים בהסעות גם למרחקים קצרים והנשים הופכות "נהגות".
לעומת זאת ,תכנון שימושי קרקע ומערכות תחבורה באופן שבו הבית ,מקום העבודה ואזורי הקניות
נמצאים בסמיכות זה לזה ,מקל על הנשים לתמרן בין תפקידיהן השונים ,79מערכות תחבורה המאפשרות
לילדים תנועה עצמאית מֵ רבית באמצעות תחבורה ציבורית ,אופניים או הליכה ברגל ,משחררות את
הנשים מליווי הילדים לכל מקום .80מערכת תחבורה המקלה על תנועה עצמאית של ילדים וקשישים
באמצעות הליכה ברגל ושימוש בתחבורה ציבורית ,מאפשרת לילדים לנוע באורח עצמאי בין בית הספר
לפעילויות חברתיות ומפחיתה את העול שהנשים נושאות בו כ'נהגות' .81אישה תוכל לבחור לעבוד שעות
רבות יותר אחר הצהרים ,ורחוק יותר מן הבית ,אם תדע שילדיה מסוגלים להגיע הביתה ולהסתובב
בשכונה באורח עצמאי.82
סגנון מגורים של "כפר עירוני"  -שבו הבנייה צפופה יחסית ,השימוש בקרקע מעורב ויש מגוון של
אפשרויות תחבורה (הליכה ברגל ,נסיעה באופניים ,תחבורה ציבורית וכו')  -מהווה סביבה "ידידותית
למשתמש" ,ומסייע לנשים בכלל ולנשים עובדות בפרט .83קהילה המושתתת על שימושי קרקע מעורבים
 קיבוץ ,עיירה או עיר  -מקלה על נשים לנוע בקלות בין הבית לאפשרויות מגוונות של עבודה וקניות.***********************************************************************

ילדים ונוער
הפרסומות מב שרות לנו שמכונית משמעה חופש לנוע מתי ולאן שאנו חפצים .אבל ,המונח "לנו" ,כפי
שראינו ,מוגבל .לגילאים מסוימים אין גישה למכונית .לא זו בלבד ,אלא שהתפוצה הרחבה של המכונית
בחברה שלנו פגעה דווקא בחופש של ילדים ובני נוער .רק מעטים מחוקרי התנועה בישראל טרחו לבחון
א ת ההשפעה של העלייה הכוללת ברמת המינוע ושל ההתפתחות העירונית התלויה ברכב פרטי על כ-1.9
מיליון ילדים ובני נוער בישראל .קבוצה זו מהווה למעלה משליש מאוכלוסיית המדינה  -רובם מתחת
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לגיל  .8414כמחצית ממשקי הבית בישראל כוללים ילדים ובני נוער מתחת לגיל  ;17במגזר הערבי
השיעור הוא  73.6אחוזים.85
נתונים מבריטניה מלמדים ,כי העלייה ברמת המינוע מביאה עימה ירידה בניידות של ילדים .באנגליה,
בשנת  80 ,1971אחוזים מבני שבע ושמונה הורשו ללכת בעצמם לבית הספר .ב ,-1990ירד השיעור ל9 -

אחוזים .בשנת  80 1971אחוזים הלכו לבית הספר ברגל; ב 1990 -ירד השיעור ל 60 -אחוזים .שיעור
הילדים המוסעים לבית הספר באותן שנים עלה מ -10אחוזים עד למעלה מ -35אחוזים .ב ,-1971כ-65
אחוזים מן הילדים בגיל שמונה הורשו לחצות את הכביש לבדם; ב ,-1990שיעור זה ירד ל -25אחוזים.86
אמנם מספר התאונות של ילדים הולכי רגל פחת באורח ניכר ,אלא שהכבישים הפכו בטוחים יותר רק
כיוון שהם היו "פנויים" יותר מילדים .בישראל ,אגב ,אין גוף האוסף נתונים מקבילים.

הרחוב כמרחב לימוד ומשחק
יצירת מרחבים "בטוחים" לתנועת ילדים בקרבת ביתם חשובה להתפתחותם הנפשית כמו גם לבריאותם
הגופנית .לימוד המרחב הסובב תוך כדי משחק ,הוא יסוד חיוני לפיתוח מיומנויות גופניות,
אינטלקטואליות ומוטוריות אצל ילדים .87עבור ילדים מעל גיל חמש לא די במגרש משחקים סטטי:
לילדים אלה נדרשת ניידות במדרכה וברחוב  -דרכים לרכיבה על אופנים ,להחלקה בגלגיליות ,תנועה
חופשית אל בתי חברים ,ואפשרויות לצפייה בהתרחשויות בחנויות ובבתים המצויים בשכונה.88
תכנון התחבורה הקהילתית בישראל אינו משקף ברוב המקרים את צרכי הילדים .בהעדר תכנון הולם
לחנייה ,חונות המכוניות על המדרכות (כחוק או שלא כחוק) וכך מצטמצם אזור המשחק והתנועה הבטוח
של ילדים מחוץ לבית .אין להם בררה אלא לנוע אל תוך הכביש ,שם הם מסתכנים בפגיעה .גם במקומות
שבהם קיימות מדרכות ,הן אינן מתאימות תמיד לרכיבה על אופניים .89המחסור במרחב עירוני להליכה
ולרכיבה על אופניים לילדים מצער במיוחד לאור העובדה ,שרכיבה על אופניים והחלקה בגלגיליות הן
פעילויות משחק מקובלות וזולות לילדים ממשפחות מכל רמות ההכנסה .כ -120,000זוגות אופנים לילדים
(מתחת לגיל  )14נמכרות מדי שנה בישראל .אם אורך החיים של אופניים הוא שש שנים ,הרי
שכ -720,000ילדים  -או  40אחוזים מן הילדים מתחת לגיל  - 14הם בעלי אופניים .עוד כ -50,000זוגות
אופני הרים נמכרים מדי שנה ומשמשים בני נוער בגילאים  13עד .9018

מכוניות הנוסעות במהירות וצמתים קשים למעבר מסכנים במיוחד ילדים קטנים ,כיוון שהם לא מסוגלים
להעריך במדויק את הזמן הנדרש לחציית הכביש .ככל שהרחובות רחבים יותר ,המכוניות חולפות מהר
יותר והסיכוי להיפגע באורח קטלני גובר.91
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שימושי קרקע וילדים
צפיפות מגורים בינונית היא הטובה ביותר לילדים; לעומת זאת ,בניינים רבי קומות ובתים חד-משפחתיים
הפרוסים במרחב אינם מהווים מרחב אופטימלי .בבניינים רבי קומות ,עצם היציאה החוצה מהווה
התרחקות מן הבית ,דרך קומות רבות ומספר רב של אנשים זרים ,ולרוב דורשת ליווי של מבוגר .ילדים
מתחת לגיל  14אינם רשאים על פי החוק להשתמש במעלית ללא ליווי של מבוגר .92בתים חד-משפחתיים
גם הם מבודדים ילדים קטנים :אמנם יש להם חצר פרטית ,אך חסר להם המרחב המשותף למשחק ,הקיים
באזורים של בנייני דירות קטנים ובינוניים .בשכונות של בתים צמודי-קרקע אין כמעט פעילויות
חינוכיות ,תרבותיות ומסחריות משמעותיות במרחק הליכה או רכיבה על אופניים.

תחבורה ציבורית וילדים
נסיעות לבית ספר
בישראל מתפשטת מגמה של פתיחת אזורי הרישום של בתי הספר והקמת בתי ספר ייחודיים ,על-אזוריים.
כתוצאה מכך ,מספר גדל והולך של ילדים ,גם בגילאי גן ובית ספר יסודי ,מוסעים לבתי הספר .מעטים הם
מקבלי ההחלטות שבחנו את תפקיד ההסעות המאורגנות לבתי הספר כמרכיב בניידות של ילדים  -או
בחיסכון בזמן של הוריהם .כאשר יש הסעות מאורגנות חינם לבית הספר ,הן מפחיתות את מספר היעדים
אליהם נדרשים ההורים לנסוע כחלק ממשימותיהם היום-יומיות .הן גם מפנות את התחבורה הציבורית
לנסיעה נוחה יותר של מבוגרים .אולם בישראל ההסעות מתבצעות לרוב בתשלום ומהוות הוצאה נוספת
להורים  -כאשר הורים המנסים "לחסוך" על-ידי הסעת ילדיהם לבית הספר ,הם מגדילים את נפח התנועה
בכבישים בשעות הבוקר וגורמים חוסר יעילות כלכלית ברמת המַ קרו.
נסיעות פנאי
ילדים ובני נוער נפגעים חברתית כאשר יש הפחתה בשירותי התחבורה הציבורית המקומית .תחבורה
ציבורית באיכות טובה מקטינה את הלחץ על בני נוער ללמוד נהיגה בגיל צעיר ,וגם מקבלי ההחלטות לא
ימהרו להוריד את גיל הנהיגה .בארצות הברית ,התלויה ברכב פרטי ,בני נוער מתחילים לנהוג מוקדם
יותר מאשר באירופה .באזורים כפריים ובפרברים מרוחקים בארצות הברית ,בני נוער לומדים לנהוג
מוקדם יותר מאשר אלה בערים שבהן קיימת רשת של תחבורה ציבורית איכותית.
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זיהום אוויר ובריאות ילדים
יש מתאם גבוה בין בריאות כללית ובין הרגלי הליכה  -בייחוד אצל ילדים .אולם זיהום האוויר מתחבורה
בערים מסכן ילדים ההולכים ברחובות ,כיוון שילדים קרובים יותר לקרקע והם נושמים ריכוז גבוה יותר
של מזהמים מתחבורה .הוועדה המלכותית הבריטית לתחבורה וסביבה מצאה כי ריכוז חומרים אלה
בפאתי כבישים ראשיים ,כלומר בנקודות בהם נחשפים להם ילדים ,בין היתר ,גבוה פי שניים או פי
שלושה מאשר רמת הזיהום הכללית בעיר .93רמות גבוהות של זיהום גורמות לקיבולת ריאות נמוכה יותר
אצל ילדים ,כמו גם לאסתמה ולזיהומים בדרכי הנשימה .94תלמידי בתי ספר ,הרוכבים על אופניים או
עוסקים בפעילות ספורטיבית באזורים הסובלים מגודש תחבורה ,חשופים יותר להרעלת חד-תחמוצת
הפחמן ( )COמאשר עובדי משרדים או נהגים.95
**********************************************************************

קשישים ואוכלוסייה עם מוגבלות פיסית
קשישים
ישראל של היום היא חברה "צעירה" ,שבה הקשישים (בני  65ומעלה) מהווים  9.5אחוזים מכלל
האוכלוסייה ,בהשוואה ל -13עד  15אחוז במרבית מדינות אירופה המערבית .96אולם שיעור הקשישים
באוכלוסייה עולה בהתמדה :מאז  1955ועד סוף  1996גדל השיעור פי שניים .97כמו כן ,אוכלוסיית
הקשישים עצמה מזדקנת :בעוד שב 1980 -כשליש מהקשישים היו בני  +75ו 14 -אחוזים היו בני ,+80
הרי בסוף  41 1996אחוזים היו בני  +75ו 22 -אחוזים היו בני .98+80

מספר נתונים:


נכון ל 1996 -כמעט כל האוכלוסייה הקשישה  93 -אחוזים  -חיה בערים;  28אחוזים חיים בשלוש
הערים הגדולות ,ו 12 -אחוזים חיים בישובים עירוניים עם פחות מ 20,000 -תושבים.99



הכנסה חודשית לנפש במשקי בית שבראשם עומד בן  +65היא רק  69%מההכנסה לנפש בכלל
משקי הבית.100

בעוד שילדים זקוקים למערכת תחבורה המאפשרת להם טווח גדל והולך של תנועה עצמאית ,המעמידה
אותם מול אתגרים גופניים וקוגניטיביים ,קשישים חווים ירידה בכוחות הגופניים והקוגניטיביים שלהם,
וטווח הניידות היומית שלהם פוחת בהדרגה .קשישים רבים רואים בנהיגה סמל לעצמאות בגיל מבוגר ,אך
נהיגה עלולה גם לעורר פחדים וחרדות ,מפני שמהירות התגובה של הנהג/ת יורדת .ככל שהחברה תלויה
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יותר במכוניות ,כך קשה יותר לקשיש ,פסיכולוגית וחברתית ,להפסיק לנהוג כאשר מגבלות גופניות
מחייבות זאת .ולהפך ,ככל שמרחב ההליכה ברגל גדל ,והנסיעה בתחבורה ציבורית היא נוחה וגם נתפסת
כבעלת סטטוס גבוה ,כך תקטן הרתיעה מפני הזכות או היכולת לנהוג.
ככלל ,קשישים תלויים בתחבורה ציבורית הרבה יותר מאשר כלל האוכלוסייה .בשנת  ,1995ישראלים
מעל גיל  65היוו  9.5אחוזים מן האוכלוסייה ,אך רק  5אחוזים מבעלי כמחצית מבעלי רשיונות
הנהיגה .101תלות גבוהה יחסית זאת נשמרת גם כאשר שיעור הקשישים בעלי רשיונות נהיגה גדל ,כיוון
שרבים מהם אינם חשים נוח בנהיגה ,במיוחד בתנועה כבדה.

קשישים ובריאות
קשישים מרוכזים לרוב בשכונות של מרכז העיר ,שבהן גודש התנועה ,הזיהום והרעש גבוהים במיוחד
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והם חשופים לרמות גבוהות של זיהום אוויר הנגרמות על-ידי גודש תנועה .השיעור הגובר של מוות
בטרם עת המתרחש בערים בעלות רמת זיהום גבוהה מקורו בעיקר במוות של קשישים .103רמות גבוהות
של חד-תחמוצת הפחמן עלולות לגרום להתקפי לב ולמוות .104בקרב מעשנים ובעלי בריאות לקויה ,חד-
תחמוצת הפחמן בריכוז גבוה אך במעט מן הרגיל עלולה לגרום להתקף לב או אפילו למוות.105

קשישים ,ניידות ושימושי קרקע
מערכת תחבורה המקלה על הניידות מסייעת לקשישים לשמור על דרגה מֵ רבית של עצמאות :106מתקנים
נאותים להולכי רגל ,תחבורה ציבורית ,ושכונות עם שימושי קרקע מעורבים המציעים מגוון שירותים
ופעילויות בקרבת הבית ,אידיאליות לאוכלוסייה זו.
בשכונות בעלות שימושי קרקע מעורבים ,הבנויות סביב הולכי רגל ,הקשישים יכולים לפתח שגרת קניות
עצמאית .107לפי צ'רצ'מן ,108רשת טובה של מדרכות שפזורים בה גנים ציבוריים וספסלים ,גם מציעה
לקשישים עמדות שמהן יוכלו לצפות במרקם החיים העירוניים ולחוש חלק ממנו ,וכן מקומות מנוחה
לאורך הדרך שאינם קרובים מדי לרעש ולזיהום .באופן כללי ,שכונות שבהן ניתן ליצור קשר אנושי בלתי
פורמלי ברחוב מחזקות את התמיכה החברתית בקשישים ,שגם משפרת את הבריאות .109מספר רב של
מחקרים אמפיריים מצביעים על קשר ברור בין תמיכה חברתית לבין תמותה נמוכה ובריאות משופרת.110
האימון הגופני הכרוך בהליכה יום-יומית חיוני לבריאותם של קשישים  -במיוחד לשמירה על צפיפות
העצם למניעת אוסטאופורוזיס.
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אוכלוסייה עם מוגבלות פיסית
עבור אוכלוסייה עם מוגבלות נגישות אינה רק אמצעי לשוויון הזדמנויות ופתח לשילובה במגוון
הפעילויות בחברה .עצם נוכחותם של אנשים עם מוגבלות בקהילה מדגישה את ה'ניראות' ()visibility
שלהם בחברה ומאפשרת מפגש בלתי אמצעי בינם ליתר האוכלוסייה ובסיס להשתתפות אמיתית בחיים
הפוליטיים ,הציבוריים והמקצועיים .111ממחקר שנערך בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות פיסית לגבי
תחבורה ציבורית עלה כי עצם השימוש בתחבורה ציבורית מאפשר לאנשים עם מוגבלות להתערות
בחברה וליצור מודעות והכרות רבה יותר ליכולתם ומכך לנתץ מיתוסים שליליים שרווים לטענתם בקרב
האוכלוסייה הכללית.112
כ -600,000ישראלים  10 -אחוזים מן האוכלוסייה לערך  -סובלים ממוגבלות פיסית כלשהי .113גורמים
ר בים המקלים על התנועה של ילדים וקשישים משפרים את יכולת התנועה גם אצל אנשים עם מוגבלות
פיסית .אדם עם מוגבלות ,היכול לנוע בחופשיות בשכונתו בכיסא גלגלים ,ייהנה מעצמאות רבה יותר
מאשר אדם עם מוגבלות הנוהג במכונית אפילו למרחקים קצרים .ריתוק לכסא גלגלים הוא ,כמובן ,רק
סוג אחד של מגבלה פיסית .מגבלה ,לפי חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998 -יכולה להיות
כל "לקות פיסית ,נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית" המגבילה תפקודו של אדם
באופן מהותי באחד או יותר מתחומי החיים העיקריים .לענייננו נתייחס בעיקר למוגבלות פיסית המשפיעה
על תנועתה העצמאית של אוכלוסייה זו במרחב.
עבור אוכלוסיית המוגבלים פיסית לא די בקרבה פיסית בין מוקדי מגורים ,תעסוקה ,שירותים ובילוי.
מוקדים אלו ,ואמצעי התחבורה המקשרים ביניהם ,צריכים אף הם להיות נגישים .כך לדוגמא ,מדרכות
שבורות ,חסומות או מדרכות שאינן מונמכות כראוי לאפשר חצייה של כביש מהוות מגבלה משמעותית
על ניידותה של אוכלוסייה זו .חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) ,התשמ"ח  ,1988 -מחייב
רשויות מקומיות להנמיך מדרכות בצמתים ובמעברי חצייה ואוסר על הצבת מתקן על מדרכה אלא אם כן
הושאר מרווח למעבר נוח לעגלת נכים ,אולם לרוב אין מקיימים הוראות אלו.

אוכלוסייה עם מוגבלות פיסית ותחבורה ציבורית
קושי עיקרי בניידות של אוכלוסייה עם מוגבלות פיסית מחוץ לאזור מגוריה בישראל נעוץ במגוון המועט
של אפשרויות הסעה .אנשים עם מוגבלות נאלצים לרוב להסתפק בהסעות מיוחדות שכן הנסיעה במונית
יקרה ואינה עונה תמיד על דרישותיהם (לרוב תחנות המוניות אין רכבים מיוחדים לכיסאות גלגלים)
ושירותי האוטובוס אינם נגישים .במחקר שצוין לעיל עולה ,שבעיני אנשים מוגבלים פיסיות תחבורה
אידיאלית היא כזו המאפשרת מפגש קבוע עם האוכלוסייה הכללית באופן שיצריך מעט מאד התערבות
פיזית של אנשים נוספים מלבד האדם המוגבל פיסית והמלווה שלו .תחבורה ציבורית נגישה לאוכלוסייה
עם מוגבלות פיסית נתפשת כהכרח המציאות ולא כפריבילגיה מיוחדת ומרבית הנחקרים טוענים כי כל
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הפרדה בינם לאוכלוסייה הכללית (לדוגמא ,על-ידי רכבים ייחודים רק לאוכלוסיית הנכים) תיחשב פגיעה
בזכויותיהם ויצירת אפליה בלתי הוגנת.114
כדי להנגיש את התחבורה הציבורית לאוכלוסייה עם מוגבלות פיסית נדרשים שינויים במבנה הרכבים
והתחנות .אוטובוסים 'רוכנים' ( )kneeling busעם מיקום מיוחד לכיסאות גלגלים וסידורים בטיחותיים
מתאימים (רצועות רתימה ומתקני עגינה) מקלים על נוסעים המרותקים לכיסאות גלגלים ,מדרגות נמוכות
מסייעות בידי אנשים נמוכים ואנשים עם קשיי ניידות (שימוש בקביים וכד') וחובת כריזה של תחנות
תורמת לעיוורים ולבעלי מגבלות ראייה .תחנות צריכות להיות נגישות לכיסאות גלגלים עם אפשרות
לעלייה נוחה לאוטובוס ונדרש שילוט המותאם לצרכים של אנשים עם קשיי ראייה ,נמוכי קומה
ולמרותקים לכיסאות גלגלים .כמו כן ,צמצום מרבי של תחנות עם מספר רב של קווים (בהן אוטובוסים
לעיתים עוצרים זה אחר זה ולא תמיד בתחנה עצמה) וחובת איסוף של נוסעים מהתחנה עצמה מסייעים
בידי אוכלוסייה עם מגבלות ראייה וניידות.
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח " ,1998 -אדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תחבורה
ציבורית נגישים ומתאימים לשימושו ,בתדירות סבירה ,לרבות אפשרות גישה לתחנות ולנמלים
שבמסגרתם פועלים שירותי תחבורה ציבורית" ,אך נכון להיום לא ברור כיצד חוק זה יתבטא בשטח.

* *********************************************************************

אזרחי ישראל הערבים
בעוד שמערכת הכבישים בישראל ורמת המינוע מתקרבים לאלה שבמדינות אירופה ,מערכת התחבורה
במגזר הערבי דומה יותר לדגם של העולם השלישי  -כמו זה המצוי באמריקה המרכזית או הדרומית.
שיעור הבעלות על רכב לנפש אצל האזרחים הערביים ,נכון ל ,1992 -היה כ -35אחוזים מן הממוצע
הארצי  -אף על פי שבעשרים השנים האחרונות העלייה בשיעורי הבעלות על רכב ביישובים ערביים
הייתה מהירה יותר מהממוצע הארצי .115מערכת התחבורה הציבורית מהערים והכפרים הערביים ואליהם
מפותחת פחות מאשר ביישובים אחרים בישראל והכבישים אליהם ובתוכם הם לרוב במצב גרוע  -עובדות
המשקפות את מעמדם השולי של היישובים הערביים בחברה הישראלית.116
עם זאת ,ולמרות שהמגזר הערבי מפותח פחות מהממוצע בישראל ,הוא ניצב מול דילמות דומות בתחום
מדיניות התחבורה :האם לחולל שינוי דרמטי במרקם ההסטורי של מרכזי הערים כדי להרחיב ולשפר
כבישים לתנועת רכב ,בציפיה להגדלת רמת המינוע? או האם ניתן לפתח דגם תחבורה בר-קיימא שיהיה
תלוי פחות ברכב ומתאים יותר למבנה המסורתי של הכפר והעיירה?
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דפוסי ניידות
אחרי  1948נותקו הכפרים הער בים באזור "המשולש" (טירה ,טייבה ,ג'לג'וליה ,כפר קאסם ,וכו') מן
הערים הערביות הגדולות של הגדה המערבית ,שעברו לשליטת ירדן (ג'נין ,שכם ,טול-כרם ,קלקיליה).
צפת ,טבריה ובית שאן התרוקנו מתושביהן הערבים ,ועכו ,חיפה ,יפו ולוד נותרו עם אוכלוסייה ערבית
מצומצמת .כיוון שנותרו מרכזים עירוניים מעטים כמוקדי משיכה לנסיעה ,הניידות הייתה נמוכה  -פרט
לגברים שנסעו מחוץ לכפריהם ועריהם לעבוד .המשטר הצבאי ,שהיה בתוקף עד  ,1966הפחית גם הוא
בהרבה את הניידות ,כי נדרשו אישורי תנועה לנסיעה אל מחוץ לגבולות הישוב.
בשנות התשעים ,עדיין חס רים במרבית היישובים הערביים אזורי תעשייה ובסיסי תעסוקה משמעותיים,
ודבר זה גורם לתנועת יֹוממים מדי בוקר מן הכפרים אל ערים יהודיות או אל מרכזי תעשייה הממוקמים
באזורים יהודיים .ההכרח לנסוע למקום העבודה חריף ביותר ביישובי הבדווים בנגב .ברבים מהם אין
אפילו בתי מלאכה כגון נפחיות או מוסכים ,המצויים ברבים מן היישובים הערביים בגליל ובמשולש.
כיוון שמשק בית ערבי ממוצע הוא גדול  57 -אחוז ממשקי הבית מונים חמש נפשות ומעלה ,ו -25אחוז
מהם מונים שבע נפשות ומעלה - 117מכונית אחת צריכה לענות על צרכיהן של נפשות רבות .ככלל ,נשים,
קשישים וילדים נותרים מאחור כאשר הגברים יוצאים לעבודתם בבוקר .רק כרבע מן הנשים במגזר
הערבי בגיל  18עד  34עובדות מחוץ לבית .שיעור הנשים הערביות הממשיכות בלימודים לאחר גיל 18

גם הוא נמוך מאשר באוכלוסייה היהודית .118הנסיעה הארוכה למרבית מקומות העבודה ,יחד עם הסתייגות
רווחת מתעסוקת נשים מחוץ למקום מגוריהן ,תורמת לבידוד הנשים בכפר ,בעוד שהגברים נחשפים לזרם
המרכזי של החברה הישראלית ומדברים עברית טובה יותר .בתנאים שכאלה ,נגישות למכונית או יכולת
נהיגה מייצגות צורה של שחרור לגבי נשים הערביות באזורים הכפריים.119

דפוסי שימוש בקרקע
הערים והעיירות הערביות הוותיקות  -כגון אום-אל-פחם ,המרכז הערבי הגדול במשולש ,או נצרת בגליל
 התפתחו סביב שכונות מגורים ושווקים המיועדים להולכי רגל .סגנון הבנייה הנפוץ כיום מחוץ לליבתהעיר המסורתית או הכפר הוא של בתים בודדים חד-משפחתיים מפוזרים  -בניגוד חריף לבנייני הדירות
שהתפתחו בערים היהודיות .סגנון זה משקף את אורח החיים הכפרי הנפוץ עדיין ,שלפיו משפחות
מורחבות גדולות חיות במתחם אחד ,ליד הגנים והמטעים השייכים להן .בנייה זו משרתת גם מטרה
פוליטית – לבסס את הבעלות הערבית על אדמה חקלאית הנמצאת תחת איום מתמיד של הפקעה מצד
השלטונות הישראליים.
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תשתית תחבורתית
ככלל ,כביש ראשי אחד מחבר את הכפר הערבי עם העולם שמחוץ לו .לעתים הוא משיק ליישוב הררי
כגון אום-אל-פחם ,ולעתים הוא חוצה את הכפר ,כמו בבקעה-אל-גרבייה .רחובות קטנים ומתפתלים
מגיעים אל מרכז הכפר או העיירה ,ללא סדר היררכי של גודל .לרוב אין לרחובות מידות אחידות ,צורת
בנייה או שילוט תקני ,מפני שמקורם בשבילים להולכי רגל ולבהמות .הבנייה הדלילה בשולי הערים
והכפרים גורמת לאי-יעילות ביצירת תשתית ואספקת שירותים ,כולל כבישים ותחבורה ציבורית.120
בליבה הצפופה ,שיעו ר הפגיעה בהולכי רגל ,במיוחד בילדים ,גבוה ביותר ,כיוון שמכוניות והולכי רגל
צריכים לנוע יחד במרחב מוגבל.121
התחבורה הציבורית מוגבלת ברובה לאוטובוסים העוזבים את הכפר השכם בבוקר וחוזרים עם סיום יום
העבודה .אוטובוסים אלה עוברים לרוב בכבישים ראשיים ובערים יהודיות ,והקשרים הרדיאליים בין
הכפרים הערביים לבין עצמם מועטים ביותר .כאשר אוטובוס אחד משרת מספר כפרים ערביים לאורך
דרך ראשית ,ומקיף כל אחד מהם ,הנסיעה איטית מאוד .חברות התחבורה מייעדות לקווים אלה את
האוטובוסים הגרועים ביותר שלהן ,והם בדרך כלל צפופים מאוד .בערים ערביות רבות מוניות שירות הן
המסיעות פועלים לעבודה וחזרה  -לא מעט בשל שירות האוטובוסים הדליל .גם למוניות השירות חסרונות
רבים בתחום האמינות והזמינות מחוץ לשעות השיא.

מימון השיפורים
המגזר הערבי דורג באורח מסורתי בתחתית סולם העדיפויות הלאומי .הקושי בגביית מסים ,יחד עם אי-
השוויון בחלוקת המימון הממשלתי בין קהילות יהודיות וערביות ,גרם לגירעונות מתמידים ולהשקעה
נמוכה בתחבורה .תמונה זאת נשארה בעינה עד לתקופת ממשלת רבין .התקציבים לבניית כבישים ,למשל,
צמחו מ -870,000ש"ח ב -1990/91ל -27.5מיליון ש"ח ב -1993ול -33מיליון ב .122-1994עם הגידול
בתקציבים ,ניסו המתכננים להקל על מצוקת התחבורה בכפרים הערביים באמצעות השקעות במערכת
הכבישים ,ובנו מערכת היררכית של כבישים ישרים ורחבים על פי תקנים ארציים ,כניסות רבות לכפרים,
וכבישי טבעת מסביבם" .הפתרון לבעיות התחבורה ביישובים אלה" ,טענה אחת הסקירות בנושא זה,
"דורש תכנון נאות בדומה לזה שנעשה בערים הגדולות בישראל".123
גישה חדשנית יותר ניכרת בתכנון העכשווי של תכנית "נצרת  ,"2000שפותח על-ידי צוות מתכננים
ארצי ומקומי במגמה לתמוך בתיירות בעיר ההיסטורית .הדיון שלהלן מוקדש לתכנית "נצרת", 2000
כהדגמה לאופן שבו ניתן לרתום עקרונות של תחבורה בת-קיימא כדי ליצור יתרונות כלכליים וחברתיים
בישוב ערבי.124
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תכנית "נצרת "2000
תכנית "נצרת  " 2000מייצגת ניסיון להפוך פיגור בפיתוח כבישים ליתרון .השטחים להולכי רגל
והשווקים בעיר העתיקה ,שאינם מאפשרים פיתוח כבישים ,חוזרים לשמש כמדרחוב למשיכת תנועת
מסחר של אלפי הצליינים והתיירים המבקרים בעיר מדי שנה .ההנחה היא שתכנית "נצרת  "2000תוסיף
לכלכלה הישראלית כ -3,250משרות בטווח הקצר ,ו -8,000משרות בטווח הארוך ,בעיקר משום שתעודד
תיירים להאריך את זמן שהותם בעיר.
בשנות השבעים והש מונים נעשו ניסיונות לאפשר תנועת מכוניות בחלק מן הסמטאות המתפתלות בשוק
המסורתי  -מה שנראה אז כסמל לפיתוח כלכלי .125רק מאוחר יותר תפסו קובעי המדיניות את המשמעות
האמיתית של פיתוח לשירות כלי רכב  -גודש תנועה ,התדרדרות פיזית של הבתים והחנויות הצמודים
ִ
לכביש ,פגיעה בניידות של הולכי הרגל  -וכן אבדן הערך התיירותי והכלכלי של האזור 101.הרחוב הראשי
של נצרת ,רחוב פאולוס השישי הגובל בעיר העתיקה ,הפך מוקד קבוע של פקקי תנועה .הניסיונות
להרחיב את הכביש לשלושה ואף לארבעה נתיבים לא עמדו בקצב הגידול בגודש .כתוצאה ממכשולים
לתנוע ה ומן המצב הירוד של מרכז העיר ,הגבילו התיירים את שהותם בעיר לעצירה חטופה באתרים
הדתיים העיקריים ,בעודם סועדים ולנים בערי נופש כגון טבריה.
העיר העתיקה של נצרת ואזור השוק סובלים מעוני ניכר  -יותר מ -80אחוזים מן המשפחות חיות מתחת
לקו העוני ,בהשוואה ל -35.4אחוזים בנצרת כולה .126המעונות המפוארים שנבנו על-ידי עשירי נצרת
הנוצרים לפני כמאה שנה ,ושעדיין נוסכים חן על סביבתם ,מצויים במצב של התפוררות כתוצאה ממעבר
של התושבים האמידים לפריפריה של העיר .רוב תושבי העיר העתיקה כיום הגיעו בשנים האחרונות מן
הכפרים בגליל .אין מרכזים קהילתיים או מגרשי משחקים לילדים ,ועל כן הילדים משחקים ברחובות
ובסמטאות.127
תכנית "נצרת  "2000מנסה להפוך מגמות אלה על פיהן .רחוב פאולוס השישי עובר עתה הצרה לרחוב בן
שלושה נתיבים ,ששניים מהם ישמשו לאוטובוסים בלבד .השטח שייחסך ישמש למדרכות רחבות,
להורדת נוס עים מאוטובוסים ולצמחייה .רשת המדרכות היורדות מן הגבעות בשוליים הצפוניים של העיר
אל העיר העתיקה עוברות שיפוץ ומורחבות ליצירת רשת של טיילות מסביב לעיר כולה ,המחברות
נקודות תצפית וגנים ציבוריים בפריפריה עם האתרים הדתיים ואזור השוק .חזיתות הבתים והחנויות
תשופצ נה ,הן בתוך השוק והן באזור העסקים המרכזי ,ותשומת לב רבה מוקדשת לריהוט רחוב המושך
הולכי רגל ,לחנויות בעלות חזיתות נאות וחלונות ראווה מושכים ,לעצים ,לשילוט ,לספסלים ולבתים
בגובה בינוני המתמזגים עם קו הרקיע המסורתי .התכנית מדגישה גם את הצורך למנוע התפשטות פראית
בשולי העיר ,העלולה לפגוע בקווי המתאר החזותיים של העיר ,הממוקמת בתוך מרחבים ירוקים ושדות
חקלאיים פתוחים.128
תכנית "נצרת  "2000מונעת על-ידי השאיפה לזכות בתועלת כלכלית מתיירות מוגברת .ברם ,אותם
עקרונות של ניהול תחבורה ושימושי קרקע צפויים להביא גם רווח חברתי ,סביבתי ובריאותי לתושבים,
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שיזכו לנגישות נוחה יותר בעיר ולתכנון ידידותי יותר להליכה ברגל .עם זאת ,כיוון שהתכנית נועדה
למשוך תיירים ,היא אינה מקדישה תשומת לב מספקת לצרכי התחבורה של האוכלוסייה המקומית.
השיפור בכבישים מכוון להקל על תנועת אוטובוסים לתיירים וזרימה רגלית שלהם ,ולא לעודד מעבר של
תושבי העיר מתחבורה פרטית לציבורית .רשת המדרכות בין אתרי התיירות מטופלת בפירוט רב ,אך אין
ניסיון דומה ליצור רשת כזאת לטובת התושבים  -לבתי הספר ,לדוגמה .ללא הפעלת מערכת אוטובוסים
ומיניבוסים באיכות גבוהה ,שיאפשרו גישה טובה למרכז העיר ,קשה יהיה לעצור את ההתפשטות הפרועה
בפריפריה של העיר ולשמור על מגוון רחב של שירותים מקומיים ועסקים במרכז העיר.
גם התכנון האזורי ישפיע על שמירת קווי המתאר המסורתיים של העיר .כבישים חדשים הנסללים ליד
נצרת ,כולל כביש “חוצה ישראל” ,הם מוקדים להתפשטות של פיתוח המתלווה לכבישים ,כגון חנויות
ענק ,קניונים ופארקים מסחריים ,שיהרסו את הנוף הכפרי של הגליל אותו שואפת תכנית "נצרת

“2000

לשמר .129בה בעת ,תעמוד העיר התחתית של נצרת בפני הסכנה שבהפיכתה לאזור תיירות מלאכותי,
במקום מרכז מסחרי חי עם תערובת של עסקים המושכים תושבים מקומיים ומבקרים כאחד.

כביש “חוצה ישראל” והמגזר הערבי
כביש “חוצה ישראל”  ,שהבעייתיות שלו עוברת כחוט השני במסמך זה ,יוצר גם חיכוך מזיק עם הקהילות
הערביות במרכז הארץ ובצפונה .המסלול הצפוני של הכביש אמור להימתח מצומת המוביל ,ליד ביר אל-
מקסור ,צפונה לאורך המוביל הארצי עד עמק בית נטופה ,המעובד כמעט כולו כיום על-ידי ערבים .מסלול
זה דורש הפקעה נרחבת של אדמות חקלאיות מתושבי סכנין ,עראבה ונצרת ,המעבדים את העמק .בקטע
המרכזי של הכביש ,העובר באזור המשולש ,תהיה השפעת הכביש על המגזר הערבי מורכבת עוד יותר,
כי הכ ביש אינו עתיד לעבור בשטחים פתוחים אלא דווקא במשיק לערים ערביות גדולות כגון טייבה,
טירה ,ג'לג'וליה ,כפר-קאסם ובקעה אל-גרבייה .130במקרים רבים יפריד הכביש את מרכזי הערים
והכפרים מן האדמות החקלאיות שבשוליהן ,שהגישה אליהן לא תהיה ישירה ,אלא דרך מעברים תת-
קרקעיים שייבנו על-ידי זכיינית הכביש .המחלפים הראשיים מתוכננים לשרת ישובים יהודים ולא
ערביים .כך לדוגמא ,אין מחלף ליד העיר הגדולה טייבה; המחלף הקרוב ממוקם כמה קילומטרים דרומה
משם ,ליד היישוב היהודי הקטנטן צור נתן.
במקרים שבהם מחלף עיקרי מתוכנן ליד עיר ערבית ,כגון כפר-קאסם ,הופקעה קרקע ערבית ליד המחלף
לבניית פארק תעשייתי אזורי .בעוד שפיתוח כזה אמור להועיל לכל תושבי האזור ,הוא לא תוכנן בתיאום
עם המנהיגות המקומית ,ויזמים מקומיים היו חייבים לבטל את תכניותיהם לפיתוח מסחרי ,משום
שהופקעה מהם הקרקע להקמת הפארק .תהליך זה מאפיין תופעה כללית יותר בה לאוכלוסייה הערבית
פחות אפשרות להשתתף בתהליכי תכנון ולפתח את הקשרים הפורמליים (והבלתי פורמליים) לקידום
פרוייקטים מקומיים .במקרה של כפר-קאסם ,אתר הפארק התעשייתי נמצא בסמיכות לאזורי מגורים
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בשולי הכפר .המרחבים הפתוחים של שדות חקלאיים ממערב ומדרום-מערב לכפר יהפכו לנוף של בטון
וכבישים ,שייצור נפח תנועה גדול ויגרום לרעש ולזיהום.
יש לציין ,שפסי רכבת שאינם בשימוש עוברים לאורך תוואי כביש “חוצה ישראל” באזור המשולש (לוד,
ראש העין ,כפר סבא ,טירה ,טייבה ,ניצני עוז ,בקעה אל-גרבייה ,פרדס חנה ,חדרה) .פיתוח תכנית
המבוססת על פסי רכבת ולא על כביש באזור זה הייתה עשויה לתמוך בפיתוח מגובש של קהילות יהודיות
וערביות כאחת ,ולהפחית בכך את המאבקים על משאבי קרקע מוגבלים .שיפורים בשירותי תחבורה
גמישים  -רשתות של מיניבוסים ומוניות שירות  -היו יכולים לספק פתרונות טובים יותר לצרכי התושבים
הערבים מאשר כבישים נוספים.
מדיניות בת-קיימא תמקד את שיפור התשתית לא רק בתחום שיפור הכבישים אלא גם בשימושי קרקע.
פיתוח של שימוש מעורב  -הקמת מרכזי תעסוקה ביישובים הערביים ,המותאמים לצרכי התושבים
ושאינם בבעלות יהודית בלבד  -היה מפחית את המתחים הפוליטיים כמו גם את הצורך ביוממות .תמיכה
כספית ממשלתית בתכנון ובפיתוח תשתיות בשכונות מגורים חדשות לערבים הייתה מטפחת דפוסי בנייה
מגובשים ומרוכזים יותר ,כפי שקרה ביישובים יהודיים .אך שינויים מרחיקי לכת במדיניות מחייבים
השקעה ישירה מצד גופים ממשלתיים בפיתוח ישובים ערבים ובכלכלה שלהם  -בדומה לנעשה במגזר
היהודי.

**********************************************************************

המגזר הכפרי היהודי
בשנת  ,1996כ 423,000 -יהודים חיו ב 955 -ישובים כפריים ועוד כמיליון יהודים חיו בעיירות של עד
 20,000תושבים .131הסקטור הכפרי חווה את הגידול המהיר ביותר באוכלוסייה בישראל ,המתבטא
בעיקר בצמיחת ישובים פרבריים בעלי צפיפות אוכלוסין נמוכה .תופעה זו נתמכת על-ידי הסבת קרקעות
של קיבוצים ומושבים לאופציות נדל"ניות .אם מגמה זו תימשך ,יהפכו רוב האזורים הכפריים בישראל
להרח בות פרבריות של הערים הסמוכות להם ,תוך פגיעה באורח החיים הכפרי ,וצמצום דרמטי בשטחים
החקלאיים ובשטחים הפתוחים לנופש.132
במונחים של שימושי קרקע ,הקיבוץ  -בניגוד לפרבר ולישוב הקהילתי  -היה במקור מודל של פיתוח
כפרי בר-קיימא .יצירת קהילות כפריות קומפקטיות עם גבולות מוגדרים היטב בין אזורי ישוב לשטח
פתוח אפשרה שימור של שטחים כפריים שיש להם חשיבות יתרה במדינה קטנה .כיום ,שני שלישים
מהקהילות הכפריות הם עדיין קיבוצים או מושבים .אולם השליש הנותר הוא בעיקר פרברים ,עיירות
קטנות עם פחות מ 20,000 -תושבים או ישובים קהילתיים .133רעיון הישוב הקהילתי פותח כדי לקדם
פיזור אוכלוסייה יהודית באזורים כמו הגליל ,המשולש והנגב ,אך בפועל נוצר דפוס של ישובים קטנים
מפוזרים עם תלות רבה בערים הסמוכות ,משום שחסרה להם מסה קריטית של תושבים לתמוך בבסיס
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תעסוקה או שירותים.

נגישות וניידות בקיבוץ
בר וב המדינות המפותחות תושבי הכפר תלויים ברכב יותר מאשר תושבי העיר ואחוזי הבעלות על רכב
באזורים הכפריים גבוהים יותר .בישראל ,לעומת זאת ,חלק ניכר מההתיישבות החקלאית דווקא
התאפיינה בהיבטים תחבורתיים בני-קיימא .המאפיינים התכנוניים המסורתיים של הקיבוץ ,וגם של חלק
ניכר מהמושבים ,היו:


קרבה הדוקה בין הבתים למקומות העבודה ולתשתית השירותים הבסיסיים,



הקפדה על מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד באזורים השייכים לכלל תוך הגבלת התנועה
לכביש טבעתי,



ומערכות שיתוף רכב בין החברים בקהילה שמנעו גידול מיותר בשיעור הבעלות על כלי רכב.

אולם המצב משתנה במהירות בעקבות השינויים המבניים ,המתרחשים בקיבוצים בעשורים האחרונים.
הירידה במרכזיותה של החקלאות כמקור הכנסה הפכה עבודה 'בחוץ' לפופולרית ,דבר המצריך כלי רכב
פרטיים .ככל שמסגרות התעסוקה בחצר המשק מצטמצמות וכך גם מערך השירותים החינוכיים
והחברתיים ,גדלה תלותם של תושבי ישובים אלה בתחבורה מוטורית .כמו כן ,הגידול בהיקף בתחבורה
הממונעת הביא לפלישה של תחבורה זו לנתיבים בתוך הישובים שהיו שמורים בעבר להולכי רגל,
ולפגיעה בערך של הסביבה הבטוחה בחוצות הקיבוץ המבוססת על הולכי רגל וברוכבי אופניים.
ה מעבר לבעלות פרטית על כלי רכב פוגע בחברי הקיבוץ שידם אינה משגת לרכוש רכב או שגישתם אליו
מוגבלת .ככל שמצטמצמות אפשרויות התעסוקה וההשכלה וסוגי השירותים הניתנים בקיבוץ ,מוגבלת
נגישותם של מי שתלויים בתחבורה ציבורית .בעיה זו מחריפה במיוחד בקיבוצים רחוקים ממרכז הארץ.

פיתוח תשתיות והמגזר הכפרי
הצורך במערכות הסעה המונית בערים זוכה להתעניינות גוברת ,אולם התפיסה המקובלת לגבי אזורים
כפריים ויישובים בשולי הערים הייתה ועודנה של פיתוח תלוי-כבישים .כבישים נתפסים כבעלי יתרון
יחסי כתשתית להסעת אוכלוסייה דלילה בין מוקדים רבים ולמרחקים ארוכים יחסית .כביש "חוצה
ישראל" אף הוא נתפס ,לפחות ברמה ההצהרתית ,כמנוף לפיתוח אזורים כפריים בפריפריה ,אך בלא
התייחסות לעובדה ,שישובים פרבריים או מרכזי תעסוקה ומסחר ,המתוכננים בסמיכות לכביש ,עלולים
להתחרות עם פיתוח מערכות הסעת המונים בערים .134אך מספר גדל של מחקרים בארה"ב ובאירופה
מראים ,כי פיתוח תלוי-כבישים בשולי האזורים המטרופוליניים מתחרה במאמצים להחדיר מערכות
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תחבורה בנות קיימא למרכזי הערים .זחילה של פרברים בפריפריה של המטרופולין חותרת תחת
מאמצים ליצור גבולות קומפקטיים ומוגדרים היטב לאזורים העירוניים .135דגש חזק יותר על פיתוח
רכבות בין-עירוניות באזורים הכפריים יכול היה לסייע למקד את הצמיחה הכפרית לאורך מספר מצומצם
יותר של נקודות במערכת התחבורה.

הדוגמא של 'לב-השרון'
אזור לב השרון הוא דוגמא לגישה לפיתוח במגזר הכפרי היוצרת זחילת פרברים ותלות ברכב פרטי.
הממשלה והרשויות המקומיות בוחנות לאחרונה הצעות לפתח במקום אזור תעסוקה במטרה ליצור
אפשרויות מסחר ,חינוך ופנאי עבור האוכלוסייה הגדלה של פרברי השינה באזור ובכך לצמצם את
התנועה והגודש בנתניה .מתקני מסחר ,משרדים וחינוך יאוחדו במרכזים מתואמים ומתוכננים כדי להימנע
מפיתוח ללא תכנון באתרים מפוזרים.136
אם ישוב קיים יפותח כמרכז אזורי המשלב אפשרויות מסחר ,תעסוקה ,שירותים ,חינוך ופנאי עם בסיס
להרחבה עתידית של אזורי מגורים  -זו אכן תהא תכנית חדשנית .אם הגידול הצפוי באוכלוסייה ימוקד
במספר קטן של אתרים ,אפשר יהיה לצמצם במשך הזמן את הגידול החזוי בתחבורה באזור .בהינתן אתרי
התיישבות מרוכזים ניתן יהיה להפעיל אוטובוסים ,מוניות שירות או מיניבוסים בתדירות גבוהה בין מרכז
השירותים לבין הישובים הסמוכים .אולם האזור המסחרי החדש של לב-השרון מתוכנן כ'בלוק' של פיתוח
מסחרי הממוקם לאורך כביש גישה חדש בציר צפון-דרום בין תל-מונד ,קדימה וכפר יונה .בתכנון זה
הגישה לאזור תהיה תלויה בעיקר ברכב פרטי ותגרום בסופו של דבר לזחילה נוספת של פרבור.

אם לא נשכיל לאחד את מדיניות התחבורה ושימושי הקרקע באזורים הכפריים עם מדיניות עירונית,
'זחילת-פרבור' שמותני ת ברכב פרטי תחליף שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים באזורים בישראל
שחשיבותם ההיסטורית ,הנופית ,הארכיאולוגית והחקלאית גבוהה במיוחד.137

תחבורה ממונעת ואתרי נופש
המרחב הכפרי הוא גם אזור הנופש של תושבי הערים בישראל וילדיהם ,במיוחד אלה שאינם יכולים
להרשות לעצמם נסיעה לחו"ל .הפרבור הגובר של האזורים הכפריים בישראל גוזל מתושבי הערים
אפשרויות בילוי בשעות הפנאי בקרבה לבתיהם .הפרבור גם מפחית ,לאורך זמן ,את האפשרות להעריך
את ההיסטוריה והנוף הייחודיים לישראל.
בנוסף לכך ,הפלישה הגוברת של רכבי שטח לאתרי טבע ,לחופים ולים (אופני ים וסירות מנוע) אינה אלא
הרחבה נוספת של המגמה בתוך הערים ,שבעטיה "צעצועיהם" הממונעים של האמידים מזהמים את
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האוויר ,מגבילים את תנועתם של רוב המשתמשים חסרי הרכב ואף מסכנים את בטיחותם .כך לדוגמא,
מרינות ,שהן למעשה 'חניונים בתוך הים' ,מקבלות העדפה על פני חופים המשרתים הולכי רגל .סירות
מנוע ואופנועי-ים גוזלים את המרחב של השוחים בים ומסכנים את שלומם .138בפארקים הופכים רכבי
שטח לפופולאריים מאוד ,בעוד הם משחיתים את האתר עבור משתמשים אחרים.

**********************************************************

קהילות דתיות וחרדיות
כ -21אחוזים מן הישראלים היהודים מגדירים עצמם כדתיים ,ועוד חמישה אחוזים מגדירים עצמם
כחרדים . 139משקי בית דתיים ,ובמיוחד חרדיים ,נוטים להיות עירוניים ,מעוטי יכולת ובעלי מספר ילדים
גבוה מן הממוצע .כתוצאה מכך ,האוכלוסייה הדתית תלויה במיוחד בתחבורה הציבורית ,ומושפעת באורח
שלילי מהתלות הגוברת ברכב פרטי והתופעות הנלוות לה.
רמת המינוע בקרב האוכלוסייה החרדית נמוכה יותר מאשר זו בשאר האוכלוסייה .140סקר שנערך
בירושלים מצא ,שהשימוש בתחבורה ציבורית מתפלג באופן חד על פי קווי שמירת הדת ועל פי קווי
ההכנסה 84 .אחוזים מן הדתיים והחרדים נוסעים באוטובוס לפחות פעם בשבוע ,בהשוואה ל -66אחוזים
מבין אלה המגדירים עצמם "מסורתיים" .מבין החילוניים 62 ,אחוזים נוסעים באוטובוסים דרך קבע.141
בחורי ישיבה מקבלים המלצה להימנע מרכישת מכונית עד לאחר נישואיהם .כמה מהם משתמשים
באופניים .כיוון שהמשפחות גדולות בדרך כלל  -למעלה מחמש נפשות  -משפחות רבות אינן נכנסות
למכונית רגילה ,וכתוצאה מכך לא רק נסיעות במסגרת העבודה ,אלא גם נסיעות בילוי נערכות לרוב
במוניות או בתחבורה ציבורית.

קהילות דתיות ושימושי קרקע
צפיפות המגורים בשכונות חרדיות גבוהה בדרך כלל .צפיפות זאת היא אמנם תולדה של הכנסה נמוכה,
אך היא משרתת גם צרכים דתיים .משפחות דתיות מחפשות כמעט תמיד בית מגורים במרחק הליכה מבית
הכנסת ,ובקרבת הקהילה ,המשפחה והחברים ,שאליהם אפשר להגיע ברגל בשבת .קרבה כזאת חשובה
פחות למשפחות חילוניות ,היכולות לנסוע בשבת .עם זאת ,קהילות דתיות רבות חיות כיום באזורים
עירוניים שבהם הדרישות של האוכלוסייה הכללית לכבישים ולמקומות חנייה מתחרות עם הצורך
במרחבים להליכה ולמשחק של ילדים .בירושלים ,מכוניות ,החונות במקומות אסורים ועל מדרכות במרכז
העיר ,חוסמות את הדרך להורים דתיים ההולכים עם ילדיהם (לדוגמא ,בשכונת נחלאות) .זיהום מתנועת
רכב גם הוא גבוה במיוחד ,וגורם לתוצאות בריאותיות חמורות .לדוגמה ,ב -1995ציין דוח מטעם המשרד
לאיכות הסביבה ,שריכוזי הזיהום בשכונה הדתית מאה שערים בירושלים היו גבוהים פי שלושה עד
שבעה מן הממוצע הארצי.142
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באופן כללי סובלות השכונות החרדיות מהגודש ,הפרבור והניוון של האזורים העירוניים .גם בשכונות
חרדיות חדשות ומתוכננות ,המתח בין הקצאת שטח לכבישים לבין שמירת שטחים פתוחים ומרחבי משחק
לילדים הוא לעתים חריף מאוד .מתח זה מחריף נוכח העובדה ששטח הקרקע המוקצה לבנייני ציבור גבוה
מן הממוצע :בתי ספר נפרדים לבנים ולבנות ,מקוואות ,בתי כנסת נפרדים לקבוצות שונות הנבדלות לפי
קווים עדתיים ומנהגי דת שונים (לדוגמה ,חסידים וליטאים) .143שוב ,ככל שהתלות ברכב ממוזערת וקיים
קשר ברגל ,באוטובוס או ברכבת למרכזי תעסוקה וקניות ,ניתן לכוון את מתווה השכונות הללו לצרכים
המגוונים של הולכי הרגל (נשים ,ילדים ,תלמידי ישיבה).
בנייה עירונית צפופה מאוד של בתים גבוהים ובנייה פרברית ,אינם דגמים של שימושי קרקע הנוחים
לאורח החיים הדתי .כפי שציינו לעיל ,בתים גבוהים מגבילים את ניידותם של ילדים (ובהיעדר מעלית
שבת  -של האוכלוסייה כולה) ,ודורשים תשתיות כבישים רחבות הפוגעות בסביבת הולכי הרגל .פיתוח
פרברי בצפיפות נמוכה מקשה על ריכוז האוכלוסייה הנדרשת לפיתוח פעילויות מגוונות של בתי כנסת,
קבוצות לימוד ומשחקי ילדים .יש לציין ,שבארצות הברית ,הפִ רבּור היה אחד הגורמים העיקריים שדחף
להקלת הסייגים על שימוש ברכב בשבת .העובדה שהתנועה הקונסרבטיבית האמריקנית התירה ב-1950
במפורש לנסוע בשבת לבית הכנסת בלבד ,מדגימה באורח דרמטי כיצד קהילות יהודיות נעשו מפוזרות
יותר עם מעברן של משפחות מן הערים הצפופות אל הפרברים ,וכיצד פיזור זה שינה את חיי היום-יום.144
בישראל ,לעומת זאת ,סירבו מנהיגי התנועה הקונסרבטיבית להתיר נסיעה בשבת בטענה ,שכמעט כל
יהודי הרוצה בכך יכול לגור במרחק הליכה מבית כנסת.145
דגם ייחודי של קהילה פרברית התפתח כמענה לצרכים של האוכלוסייה החרדית  -קהילה שהמגורים בה
מוגבלים לחרדים ולדתיים בלבד ,כגון ביתר עילית ואלעד .עם זאת ,פרברים אלה סובלים עדיין מבעיות
אחרות הדומות לאלה של הפרברים החילוניים .אין בהם הזדמנויות תעסוקה וקניות; התלות ברכב גבוהה,
ויוצרת מעמסה כספית כבדה על משפחות גדולות ,הנאלצות להחזיק בשני כלי רכב; שירות האוטובוסים
גרוע; אפשרויות העבודה לנשים מוגבלות בשל המרחק ממרכזי תעסוקה.

תחבורה בשבת וחקיקה דתית  -לקראת הגדרה טובה יותר של קדימויות
מנהיגים דתיים ,הפגינו הבנה מועטה בלבד לדרכים שבהן מדיניות תחבורה קובעת את אורח החיים ואת
יחסי הגומלין והערכים החברתיים .גרשון גורנברג ,פרשן דתי ,כותב:
"האוכלוסייה הדתית חייבת לגלות עניין ביצירת קהילות המאופיינות בחיים ציבוריים משותפים
וצופות מעבר למשפחה הגרעינית אל הקבוצה הגדולה ,כדי למנוע את התפוררות החברה ואת
הניכור של הפרט .הדרך שבה אתה בונה מרחב עירוני תשפיע על אופיה של הקהילה .תחבורה
ציבורית מעודדת יצירת מרכזים בערים  -וזוהי גם אמירה פיזית של הקהילה .התלות בכבישים
יוצרת השפעה הפוכה :היא מונעת את יצירתם של מרכזים קהילתיים".146
למרבה הצער ,עיקר העיסוק של הציבור הדתי בנושא הנסיעה ברכב התמקד בהפחתת ממדי התנועה
בשבת  -לדוגמה ,דרישתם של החרדים לסגור את כביש בר-אילן בירושלים .תשומת לב מעטה מדי
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הוקדשה לדרך שבה הגודש העירוני פוגע בקהילות החרדיות במרכז העיר שבעה ימים בשבוע ,ויוצר
מתחים חברתיים בין נוסעי המכוניות החילוניים והאמידים יותר ,לבין הציבור הדתי ,העני יותר ככלל.
לעתים קרובות ,דווקא המאמצים של החרדים למנוע נסיעה בשבת ,מעודדים יותר נסיעות .מניעת
תחבורה ציבורית בשבת יוצרת תלות רבה יותר ברכב הפרטי ביום זה מאשר בשאר ימות השבוע.
המאמצים לסגור עסקים ומקומות בילוי במרכז העיר בשבתות גרמו להעתקת ריכוזי הפעילות בשבת
לאתרי קניונים התלויים ברכב  -תופעה שיוצרת יותר נסיעות בשבת .בעטיה של החקיקה הדתית ,בין
השאר ,הפכו הקניונים למרכזי בילוי עיקריים בשבת לאזרחים החילוניים.
בציבור הדתי יש מודעות מועטה לתועלת שבמערכות תחבורה בנות-קיימא .פיתוח רשתות עירוניות
להולכי רגל ,אזורים ללא מכוניות ו"הרגעת תנועה" עשויים להפחית את המתיחות בנושא התנועה בשבת,
ולשפר את איכות החיים בשכונות העניות ,הדתיות והחילוניות כאחת .רכבת או חשמלית הפועלים בשבת
עשויים למתן את הסכסוכים על סגירת רחובות בשכונות דתיות .ניתן לנתב את הרכבות מתחת לפני
הקרקע ברבעים הדתיים במרכז העיר ,כך שיובטח מעבר חופשי בשבת ללא הפרעה כלשהי לשכונה -
תכנית הנשקלת כיום לגבי הרכבת הקלה בחלקים מירושלים .147אף על פי שנסיעה ברכבת לא תהיה
מקובלת על דתיים ,הרי שרכבות חשמליות אוטומטיות ,חשמליות או אמצעי הסעת המונים אחרים
הפועלים אוטומטית ,יעוררו התנגדות פחותה מאשר מכוניות (שגם מזהמות יותר) .מעליות שבת ,הפועלות
על פי עיקרון דומה ,משמשות חלק ניכר מן הציבור הדתי .בתחילת המאה היו רבנים חרדיים ,שהרשו
אפילו נסיעת יהודים בשבת בחשמלית בתנאים מסוימים  -בעיקר בקהילות בצפון אפריקה ובמצרים.148
בעוד שעיקר הדיון כאן מתמקד בציבור הדתי ,מנהיגים חילוניים גם הם ממלאים תפקיד בליבוי המחלוקת
על נסיעה בשבת .ישראלים חילונים ,ואפילו מתכנני תחבורה ,מפריזים לעתים בחשיבות המכונית ,ורואים
את הנסיעה במכונית כסמל לעצמאות ולחופש .פוליטיקאים חילוניים מתייחסים למתחים ,המתעוררים על-
ידי המחלוקת על סגירת רחובות בשבת ,כאל סוגייה דתית ולאו דווקא תחבורתית; על כן ,הם אינם
מכירים במחיר הגבוה שהציבור הדתי בעיר משלם ברעש ובזיהום אוויר מתנועת כלי הרכב .גם הציבור
החילוני יכול להפיק תועלת ממגבלות 'חכמות' על השימוש בכלי רכב ,כפי 'הפקעת' הכבישים על-ידי
הילדים ביום כיפור כשטח ציבורי לרכיבה על אופניים ולהחלקה על גלגיליות.
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מסקנות :עתיד "הכפר העירוני"
במסמך זה פרשנו מקצת ההשלכות החברתיות של מדיניות התחבורה העכשווית ומדיניות שימושי הקרקע
המשתלבת עמה .סקירתנו מלמדת ,כי מדיניות התחבורה אינה משחק סכום-אפס ,שבהכרח מעמת את
האמידים מול מעוטי היכול ת או את דיירי העיר מול הכפר .מגזרים חברתיים מקופחים עלולים ,אמנם,
לסבול סבל מידי רב יותר מפיתוח תלוי מכוניות ,אך ,בסופו של דבר ,מושפעות לרעה ממגמה זו כמעט
כל הקבוצות בחברה .דגש על תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית איכותית בשילוב עם מדיניות
שימוש בקרקע ,יכול לאפשר עיצוב ערים ,עיירות וקהילות ,שניתן לענות בהן על הצרכים הבסיסיים של
האוכלוסייה מבלי לחולל נסיעות מיותרות במכונית .יצירת מערכות של מסילות עירוניות וסביבה נעימה
ובטוחה להליכה ברגל ולרכיבה על אופניים יכולה לטפח דפוסים כלכליים ,שיעניקו לעסקים עצמאיים
ק טנים סיכוי לתחרות הוגנת מול חנויות הענק והקניונים .לכן יש לאסור פיתוח שטחים חדשים של
משרדים ומסחר לאורך התוואי של דרכים מהירות ,ולתעל כל פיתוח מסחרי עתידי למרכזים חדשים או
קיימים בערים ובאזורי המטרופולין .את אלה יש לקשר למסגרת הרחבה יותר של שכונות המגורים ושל
השירותים הבסיסיים באמצעות שירותים איכותיים של תחבורה ציבורית ושבילים להולכי רגל ולרוכבי
אופניים.
בסופו של דבר ,המטרה היא ליצור ,לטפח ולחדש מה שהמתכננים מכנים כיום "הכפר העירוני" -
מסגרות בינוי אשר מציבות את הקהילה כערך מרכזי ,ומשמרות משהו מהמערכות החברתיות הקיימות
בעיירות ובערים המסורתיות .יש העלולים לראות חזון זה כמיושן או כבלתי רלוונטי ,אף-על-פי שהיום
מגשימים אותו אפילו במקומות מרוחקים זה מזה כמו הולנד ופורטלנד (שבמדינת אורגון במערב ארה"ב).
בישראל הזעירה והצפופה ,אלה המצדדים באימוץ דפוסים אמריקאיים קונבנציונאליים  -כיזמים
ופוליטיקאים כאחד  -צריכים לבחון היטב את הכישלונות של צפון אמריקה .ראוי לשקול את ההשלכות
הסיבתיות והחברתיות החמורות ,ולהאזין לדברי מבקרים כמו האדריכל ג'יימס הווארד קנוסטלר (

James

 ,)Howard Knustlerשבמאמרו "בית משומקום" ( )Home From Nowhereמתאר את החורבן החברתי
והרוחני שיצרה המכונית בנוף החברתי האמריקאי:
"אנו האמריקאים חשים שמשהו אינו כשורה במקומות בהם אנו חיים ועובדים ומנהלים את
ענייני היומיום ...אומללות זו הולידה ביטויים כמו 'אין תחושה של מקום' ו'-אובדן הקהילה'.
אנו נוסעים הלוך-ושוב בשדרות המסחר הפרבריות ,הדוחות והטרגיות ,ואנו המומים מהכיעור
הפנטסטי ,האדיר והמטמטם של כמעט כל מה שרואות עינינו :הגועל של מסעדות מזון מהיר,
חנויות בדמות קופסאות-ענק ,יחידות משרדים ,מחסני שטיחים ...והכביש עצמו הסתום
במכוניות  -כאילו כל העסק כולו תוכנן בידי כוח שטני שכל מטרתו להפוך בני-אדם
לאומללים...
פס הכביש הוא לא רק רצף של מפגעים אסתטיים .הוא מייצג גם קטסטרופה כלכלית ,אסון
סביבתי ,הרס חברתי וחורבן רוחני".
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ובשפת המקור הציורי:
“American sense that something is wrong with the places where we live and
work and go about our daily business… We hear unhappiness expressed in
phrases like ‘no sense of place’ and ‘the loss of community’. We drive upand-down the gruesome, tragic suburban boulevards of commerce and we’re
overwhelmed at the fantastic, awesome, stupefying ugliness of absolutely
everything in site – the fry pits, the big box stores, the office units, the
carpet warehouses… the highway itself clogged with cars – as though the
whole thing had been designed by some diabolical force bent on making
…human beings miserable
The highway strip is not just a sequence of eyesores. The pattern it
represents is also economically catastrophic, an environmental calamity,
”socially devastating and spiritually degrading149.
עלינו לפנות עתה ,אזרחים ומקבלי החלטות כאחד ,למנוע תרחיש פסימי זה.
 1מקורות המידע הם כלדהלן:
הנתונים על דנמרק הם מ "Traffic 2005" -והועברו לכותבת בתכתובת אישית על-ידי קספר אובסן ממשרד התחבורה הדני.
הנתונים על הולנד הם מ:
The Netherlands, Ministry of Transport, Annual Report on Transport in the Netherlands, 1995; Dutch
Ministry of Transport, Meerjarenprogramma, Infrastruur en Transport, 1996-2000, 1996, p. 8.
הנתונים על ישראל הם מ:
חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית; דו"ח סופי; נובמבר  ,1994טבלאות  .4-14הטבלאות תוקנו
כדי לשקף את הגידול בנסועה בין  1992ו , 1997 -שהיה מהיר יותר מזה שנצפה .ההערכה של תנועת רכב ב 1993 -היא
 1.077ק"מ לק"מ רבוע בכל שטח מדינת ישראל ו 2.260 -מיליון ק"מ לק"מ רבוע בישראל צפונה מהנגב .ההערכה לשנת
 2010היא של  2.260מיליון ק"מ לק"מ קבוע בכל ישראל ו 5.443 -ק"מ לק"מ רבוע צפונה מהנגב.
נתונים סטטיסטיים והערכות לגבי מדינות אירופאיות אחרות מבוססות על:
International Road Federation, World Road Statistics, 1994, Table V.
שיעורי הגידול השנתי בנסועה עד  2010הוערכו לפי הנתונים מ .1989-1993 -ראו גם את הדיון ב:
European Council of Ministers of Transport, Urban Travel and Sustainable Development, ECMTOECD, Paris, 1995, p. 141.
באופן כללי ,צפוי גידול של  50%בנסועה במדינות ה OECD -באירופה בין  1991ל - 2015 -שעור נמוך בהרבה מזה הצפוי
בישראל.
 2שיעורי בעלות על רכב בישראל ב 1990-93 -נלקחו מ :חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית,
תרשים  3.8וטבלה .3.18
הנתונים על שיעורי בעלות בערים מרכזיות באירופה וארה"ב ראו:
ECMT, Urban Travel and Sustainable Development.
הנתונים הנוספים על דנמרק נמסרו למחברת בתכתובת אישית על-ידי קספר אובסן במשרד התחבורה הדני.
שיעורי בעלות בישראל ( )1997מבוססים על:
Central Bureau of Statistics, Motor Vehicles as of 13-12-1996, Table 8.
בהערכות בישראל שני שלישים מהרכבים המסחריים הקלים (מתחת ל -4טון) נחשבים כ'מכוניות' לצורך החישוב ,שכן חלק
ניכר מהשימוש בהם הוא למטרות פרטיות ,זאת לפי הנוסחה של חברת כביש חוצה ישראל .השיעור של רכבים ל 1000 -נפש
בת"א-יפו הופחת ב 31% -בעוד ששיעור הבעלות בפרברי תל-אביב הוגדל ,שוב לפי פרוצדורה של חברת כביש חוצה ישראל
המתבססת על ממצאים לפיהם רק  69%מהרכבים של חברות שנרשמו בת"א משמשים משקי בית בתל-אביב ,ואילו בפרברי
תל-אביב השימוש ברכבים גבוה מהרשום.
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 3מבוסס על נתונים מ:
The Netherlands, Ministry of Transport, Annual Report on Transport in the Netherlands, 1995.
הנתונים מדנמרק הם מתכתובת אישית מקספר אובסן במשרד התחבורה הדני.
הנתונים על ישראל הם מ:
חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית ,נספח  1.1סקר הרגלי נסיעה ארצי יוני-נובמבר  ,1993ע'
 . 14בעוד שהסקר מבוסס רק על בעלי רשיון נהיגה ,שוקי כהן ,מתאם הסקר ,מסר שההבדל בין מרחקי היוממות של הנוהגים
ברכב ואלה שאינם נוהגים קטן מסטיית התקן של תוצאות הסקר.
 4נסועה של אופניים :בישראל  10.8 -מיליון ק"מ בשנה ( ,)1997הולנד  12.9 -מיליארד ק"מ בשנה ( ,)1994דנמרק 5.8 -
מיליארד ק"מ בשנה (.)1997
מקורות המידע על נסיעה באופיים הם כלדהלן :על הולנד -
The Netherlands, Ministry of Transport, Annual Report on Transport in the Netherlands, p. 13.
הנתונים על דנמרק הם מ "Traffic 2005" -והועברו לכותבת בתכתובת אישית.
היות ולא נעשה סקר רשמי על נסיעה באופניים בישראל ,קובצו הנתונים מהמקורות הבאים:
חיים אבנאים מייצרנית האופניים  Dunhillמעריך ש 50,000 -זוגות אופניים למבוגרים נמכרים כל שנה בישראל .גד נתן
מ'ירושלים בשביל אופנים' מעריך שיש כ 400,000 -אופני הרים בישראל (על בסיס נתונים של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לפיהם הערך השנתי של ייבוא אופניים בין  1991ל 1995 -היה  11.5מיליון דולר .גרי גינסברג ודון סילברמן
מעריכים שיש כ 450,000 -אופניים בשימוש כיום בישראל ב-
"Gary Ginsberg and Don Silverman, "Cost Benefit Analysis of Legislation for Bicycle Safety,
American Journal of Public Health 84.
ב-
Allan Katz, Some Characteristics of Bicycle Travel and Accidents in Towns, Technion Research and
Development Foundation, Haifa, Road Safety Centre, 1978.
אלן כץ מעריך שיש כ 85 -רוכבי אופניים לכל  1000ישראלים .הוא גם מעריך שלכל זוג אופניים למבוגר יש  1.85רוכבים
בממוצע וכל זוג עובר בממוצע  2100ק"מ בשנה.
בהנחה שקיימים  500,000זוגות אופניים בשימוש כיום ,סה"כ הנסועה באופניים היא  10.8מיליון ק"מ בשנה ,או פחות מאחוז
מסה"כ הנסיעות בתחבורה ב 33.8( 1999 -מיליארד ק"מ).
 5מבוסס על נתוני סקר הרגלי נסיעה  1996-7של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .אחוז הנסיעה ברכבת שולי.
 6הנתונים על הולנד הם מ:
The Netherlands, Ministry of Transport, Annual Report on Transport in the Netherlands, p. 29.
הנתונים על השקעות ברכבות ובכבישים בישראל הם מתוך :משרד התחבורה ,אגף תכנון וכלכלה ,נתונים מייצגים על ענף
התחבורה ,מאי  ,1996ע' .8
נתונים על תחזוקה של אוטובוסים ורכבות (כולל סובסידיות תפעוליות) הן מתכתובת עם ברוך יונה ,מנהל אגף תכנון וכלכלה
במשרד התחבורה ועם פנחס בן-שאול 'מרכבת ישראל' .יש לציין ,כי בשנים  1996ו 1997 -קוצצה ההשקעה ברכבות באופן
דרמטי .ההשקעה בתשתיות הרכבת ה 1997 -הייתה  90מיליון ש"ח לעומת  400מליון ש"ח מידי שנה בין  1991ו.1995 -
ECMT, Urban Travel and Sustainable Development, p. 170.

7

Dutch Ministry of Transport, Bicycle Master Plan, Structured Scheme for Traffic and Transport, p. 4.

8

 9חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית ,סקר הרגלי נסיעה ארצי ,ע'  .13הנתון לגבי הליכה לעבודה
עוסק בבעלי רשיון נהיגה בלבד ,אך דומה למדי לזה של סקר הרגלי הנסיעה שערך מכון ירושלים לחקר ישראל.
 10הנתונים ממשרד האנרגיה.
11

The Royal Commission on Environmental Pollution, Transport and the Environment, London:
HMSO, October 1994, pp. 110-115.
12

Todd Litman, Transportation Cost Analysis, Techniques, Estimates and Implications, Victoria
Transport Policy Institute, December 1996.
The Royal Commission on Environmental Pollution, Transport and the Environment, p. 193.

13
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14

Walter Arenstein, USEPA, "Clean Air Mobile Source Emission Reduction Programs: Where We've
Been and the Lessons We've Learnt," Presentation in conference 'Towards a Clean Air Act in Israel',
Tel-Aviv, June 1995.
15

Marcia Lowe, "Shaping Cities," State of the World 1992, p. 126 & The European Federation for
Transport and Environment, "Cycling in Cities," Greening Urban Transport Series, Brussels.
 16חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית ,סקר הרגלי נסיעה ארצי ,ע' .19
17

John Whitelegg, Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, John Wiley Press, 1993,
pp. 57-58.
 18הנתונים מבוססים על:
חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית ,חלק .4-17
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל .1997 -
Central Bureau of Statistics, 1997 Kilometrage Survey.
Central Bureau of Statistics, Motor Vehicles 31 XII, 1997.
 19בתחזיות הזיהום מביאים בחשבון שיפורים צפויים בטכנולוגיית הדיזל ומניחים כי כלי רכב חדשים עומדים בתקני האיחוד
האירופי לפליטת מזהמים.
 20הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל  ,1993 -טבלה .1.19
חברת כביש חוצה-ישראל בע"מ ,ניתוחי תנועה והערכה כלכלית ,ע"ע  94 ,30 ,11וטבלה .4-17
ד"ר גרי גינזברג חישב את שיעור סה"כ הפליטות לפי נוסחה המתוארת ב:
Gary Ginsberg, A. Serri, E. Fletcher, Dani Koutik, et al. "Mortality from Vehicular Emissions in TelAviv-Jaffa," World Transport Policy and Practice 4 (2), 1998, pp. 27-31.
מידע על מספר הרכבים המונעים בדיזל לעומת בנזין בצי הרכב הופק מ :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי
לישראל  ,1997 -טבלה  ;18.17וממידע שהועבר על-ידי אריה אברהם מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתכתובת אישית.
 21הערכות אלו מבוססות על שיעורי נסועה של חברת כביש חוצה ישראל ונתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המתודולוגיה לחישוב פליטות מזהמות מתוארת ב:
Ginsberg et al. "Mortality from Vehicular Emissions in Tel Aviv-Jaffa".
ההערכות מבוססות על פליטות מצי הרכב הנוכחי ומתחשבות בנסועה לפי סוג כלי רכב .פליטות אלו נמדדו בשנים 1995-
 1997בטכניון בחיפה כחלק ממחקר שמומן על-ידי המשרד לאיכות הסביבה .לגבי משאיות ואוטובוסים ,כמו גם לגבי פליטות
של חלקיקי  PM10אין נתונים מישראל ומידע על פליטות אלו נלקח ממאגר המידע של משרד התחבורה הבריטי (מאגר הכולל
הערכה של פליטות עד שנת  2020תוך שילוב שינויים צפויים בטכנולוגיה; ראו באתר האינטרנטwww.london- :
.)research.gov.uk/emission.htm
כמו כן ,נכללים בחישוב ממוצע הנסועה לרכב בישראל לפי סוג רכב ,הבדלי פליטת מזהמים בין נסיעות עירוניות ונסיעות
באזורים כפריים ,סוג הרכב וגילו ,פליטות לפי סוגים שונים של אוטובוסים ומשאיות בצי הישראלי ,שיעור התחלופה של סוגי
רכבים שונים ,ומעבר של רכבי משא ונוסעים קטנים מבנזין לדיזל .ההערכה היא ש 60 -אחוזים מהנסיעות ברכבי משא
ונוסעים קטנים בשנת  2010יתבצעו ברכבים המונעים בדיזל ועד שנת  2010יעלה המספר ל 84 -אחוזים .הנתונים מבוססים
גם על ההערכה לפיה  1.5אחוזים מהנסיעות ברכב פרטי יתבצעו ברכבים המונעים בדיזל עד שנת  10 ,2000אחוזים יעברו
לדיזל עד שנת  2010ו 20 -אחוזים עד שנת  .2020זאת בנוסף להרכבת ממירים קטליטיים על כל הרכבים המונעים בבנזין.
International Road Federation, World Road Statistics 1989-1993, Geneva, p. 109.
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