
שיח חזון לתחבורה מקיימת  -רב
בישראל

"(הנרי פורד" )מכונית לכל פועל

 האומנם זה הפיתרון???



תמונת מצב התחבורה
מסך אמצעי התחבורה הממונעים הם כלי רכב פרטיים70%-כ.

בלבד1%-חלקם של האוטובוסים מסתכם ב.



מה נעשה עד היום כדי לנסות ולצאת  
?מהפקקים

פתרונות נקודתיים–* כבישי אגרה.

רק בתכנון–* אגרות גודש.

 מאוחר מדי , מעט מדי –רכבות קלות?

כביש מהיר שהנסיעה בו  -כביש אגרה *

.כרוכה בתשלום

תשלום עבור כניסה עם–אגרות גודש *

(  מרכזי ערים ) רכב לאזור עמוס במיוחד 
.)



?מה עוד נעשה ונוסה 
 יש התחלות–נתיבי אופניים ואופניים להשכיר.

 ומחר? היום שביתה –רכבת ישראל?

 כואב אך לא פותר–ייקור הדלק ואגרות החנייה.

 והרכב הפרטי עדיין בפקק–נתיבי תחבורה ציבורית.

 לא עומדים בקצב–כבישים חדשים...



כדי לוותר על הרכב הפרטי כאמצעי הנסיעה העיקרי יש לשפר את  
השירות של התחבורה הציבורית ולהשקיע בפיתוח                         

.מערכות להסעת המונים
תוכנית המתאר  –42א "תמזה תפקידה של . נדרש שינוי מערכתי כולל

.הארצית המשולבת לתחבורה יבשתית



.מיליארדי שקלים מושקעים בכבישים ובמסילות: בכל הארץ

.שבילי אופניים,רכבת קלה –" הקו האדום: "א"במטרופולין ת

".מטרונית: "בחיפה

.הרכבת הקלה: בירושלים

ש"הקו המהיר לב, הקו המהיר לירושלים: רכבת ישראל



סרטונים להקרנה
 הרכבת המהירה לירושלים  :

http://www.youtube.com/watch?v=hRXsOlwU5Is

 מטרונית:

http://www.youtube.com/watch?v=6Gw97-
ZfucA&feature=player_embedded

סרטון תדמית , רכבת ישראל :
http://www.youtube.com/watch?v=Y5pGzUDn_kc&fe

ature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hRXsOlwU5Is
http://www.youtube.com/watch?v=Y5pGzUDn_kc&feature=related


"  מבט אנושי על תחבורה וקיימות"
עמית עסיס

אינן  . שאלות התחבורה אינן נוגעות רק למעבר ממקום למקום
עלויות ונתוני  , מרחקים, נוגעות רק להיבט הכמותי של זמנים

.זיהום

יש לאמץ שפה אחרת.

המרחב הוא המקום שלהם. בני אדם נעים במרחב.

תנועה היא מרכיב מרכזי של איכות חייהם וגם של מהות חייהם.



כיצד אנו פוגשים את הזולת כשאנו  
!?נעים במכונית 

 בפלסטיק , מוקפים בברזל;אנחנו נעים ממקום למקום במכונית
.ובזכוכית דבר ההופך לחלק מהותי באופן שבו אנו פוגשים את הזולת

 כך  ולא  כך:

נוסעי המכוניות הפרטיות מרכיבים את מרבית כוח העבודה המשפיע  ,
הם נפגשים עם אנשים אחרים  . אבל הם אינם נמצאים במרחב הציבורי

.מבעד לרעש ולסכנה הנשקפת ממשקל המכונית, מבעד לזכוכיות



התחבורה ממלאת תפקיד דומה לזה  

שמילאו איתני הטבע בחברות  
הקדומות

בדיוק כמו חציית הנהר  , הכביש הוא מקום לא צפוי ומסוכן
. והתגרות בדרקון



חשיבה על חווית  , עמית עסיס מבקש להציע חשיבה על קיימות אנושית
. החיים שיוצרת הטכנולוגיה

.                                  המרחב בו מתרחשות ההמתנה והתנועה: לדוגמא 
תנועה מתחת לאדמה עשויה להיות                                                          

,                                                            אבל האם המרחב הזה, מאוד יעילה
?שבו אנשים נעים הוא מרחב נעים 



איך נראים חיים של אנשים בצל איתני הטבע  , תכנון כזה דורש מאתנו לדמיין
–אלא גם , לא רק כמה אנשים יגיעו ממקום למקום בזמן נתון. המתוכננים

מתי הם ינוחו  ? איך הם יפגשו זה את זה? מה ישמח אותם? ממה אנשים יפחדו
?לרגע

ברזיל  , תחבורה ציבורית בקוריטיבה:סרטון 
http://theworld.nana10.co.il/Article/?ArticleID=558421



קיימא של תחבורה  -פיתוח בר"

.הטכניון/אסתאקורוברט שיפטןיורם -"בישראל

קיימא היא להבטיח ששיקולים  -מטרתו של פיתוח תחבורתי בר
חברתיים וסביבתיים כאחד יובאו בחשבון בהחלטות על , כלכליים

.הדגש הוא על האיזון נכון בין השיקולים. מדיניות תחבורה

עלויות עקיפות הנגרמות עקב שימוש במערכות : עלויות חיצוניות
.  התחבורה

 מנת להגיע למטרופולין בשעות -אדם הנכנס לרכבו על: דוגמא
הוא  . נושא בעלויות התפעול של רכבו ובעלות זמן הנסיעה, העומס

אינו נושא בעלויות החיצוניות של העיכוב שהוא גורם לנהגים  
התוצאה היא ריבוי של  . ולא בעלויות הזיהום שרכבו פולט, אחרים

. נסיעות ברכב פרטי הגורם לעלות רבה למערכת



באילו עלויות חיצוניות  יש להתחשב  

בעת תכנון הפיתוח התחבורתי  
?העירוני 

 (.בזבוז זמן ) עלות הגודש

 (.זיהום אויר ורעש ) עלויות סביבתיות

בזבוז אנרגיה.

ניצול שטחים.

בטיחות.



:מערכת תחבורה בת קיימא תעודד 
תכנון משולב של תחבורה ושימושי קרקע.

תכנון התומך הפחתת הצורך בנסיעות.

הקטנת מרחקי הנסיעה.

 שינוי אמצעי הנסיעה מרכב פרטי לתחבורה ציבורית ולאמצעים
.מבלי לפגוע בפעילות, לא ממונעים

                                                      שימוש בדלקים נקיים יותר
.ושימוש בכלי רכב היברידי וחשמלי



מרכיב מרכזי בתכנון תחבורה בת  
!אגרת גודש קיימא הוא 

  אגרה שבאמצעותה גובים את ההפרש בין העלויות שהנהג גורם
.למערכת לבין הסכום שהוא משלם

 המטרה:

צמצום נסיעות ברכב פרטי

.לרמה הרצויה



.הפחתת מקומות חניה

.העלאת תעריפי חניה

.הסבת נתיבי תנועה לתחבורה ציבורית

כל זאת תוך נתינת חלופה טובה של תחבורה  
ציבורית



מדיניות משרד התחבורה לפיתוח   

משרד התחבורה, מנהל יבשה/אלכס לנגר -קיימא  -בר

  האם סלילת עוד כבישים הוא הפתרון לגודש התנועה במטרופולין
?אביב -תל

 ישראל כמדינה קטנה אינה יכולה להרשות לעצמה פתרון של
.מדינות גדולות

וכמותם השטחים הפתוחים, משאבי הקרקע שלנו מוגבלים.

כבישים אינם פתרון עבורנו, באופן עקרוני, לכן.



היעד של משרד התחבורה

 אביב   -כלי רכב פרטיים הנכנסים לתל150,000במקום
.אוטובוסים3,000(              מחצית הכמות היומית ) 

 קידום התחבורה הציבורית והפיכתה : לטווח הארוך
.לאמצעי הנסיעה העיקרי בגוש דן ובכלל

 לשם כך פועל משרד התחבורה לשיפור תשתית
.התחבורה הציבורית ולשיפור השירות

 תחבורה ירוקה"יצירת."



"תחבורה ירוקה"המשמעות של 

אוטובוסים חדישים העומדים בתקן אירופי מחמיר לזיהום אויר.

ייבוא אוטובוסים היברידיים.

הקצאת נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית.

 מדיניות חניה קשוחה שתמנע תוספת מקומות חניה במרכזי
.הערים ותוסיף מקומות חניה בכניסות לערים

התאמת תדירות לצרכי , שיפור נתיבי קווים

.  הנוסעים ושימוש בכרטיסים רב קווים



לסיכום
  יש רק דרך אחת משמעותית

לפתרון בעיות העומס  
והיא דרכה של , והזיהום

.התחבורה הציבורית

 אבל בדומה לסיפור הביצה
כל עוד  –והתרנגולת 

הפרויקטים של התחבורה  
הציבורית יהיו פחות זמינים  

לא תהיה  , פופולרייםוגם לא 
ברירה אלא לסלול עוד ועוד  

...כבישים


