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תקציר

חשמליים,  רכב  כלי  חדירת  של  הדרגתי  תהליך  צפוי  הקרובים,  בעשורים 
אוטונומיים, וכן שיתופיים ומחוברים למשק הישראלי, במקביל לתהליכים 
שטכנולוגיות  כך,  על  מצביעות  תחזיות  אמנם,  בעולם.  שיתרחשו  דומים 
נתח משמעותי  יהוו  לא  )בדגש על אוטומציה( עדיין  התחבורה החכמה 
צפוי  שלהן  החדירה  קצב  אולם  הקרוב;  בעשור  התחבורה  מפתרונות 
להתגבר אחרי 2025-2030, כך שבשלב מסוים מרבית הרכבים במוקדים 
מכלי  מהותית  שונים  להיות  עשויים  הארץ,  ברחבי  אף  ואולי  העירוניים, 

הרכב הנמצאים היום על הכביש.

הללו,  הטכנולוגיות  ייראו  איך  השאלות  לגבי  אי-ודאות  שקיימת  למרות 
הניידות  את  לשנות  צפויות  הללו  המגמות  ייושמו,  וכיצד  יבשילו  הן  מתי 
וסחורות במרחב. השפעתן צפויה לחרוג מתחום התחבורה,  של אנשים 
והן צפויות להשפיע באופן דרמטי על תחומים שונים במשק, כגון תכנון 
העבודה,  שוק  המחיה,  יוקר  המדינה,  הכנסות  האנרגיה,  משק  ובנייה, 

בטיחות ובריאות הציבור ועוד. 

רכב  כלי  חדירת  של  במשמעות  לדון  היא  זה  נייר  מטרת  זאת,  לאור 
אוטונומיים, מחוברים, שיתופיים וחשמליים למשק הישראלי ולשרטט 
סקירת  שונים.  בתחומים  האפשריות  ההשלכות  של  רחבה  תמונה 

ההשלכות של מהפכת התחבורה החכמה נועדה, ראשית, לעורר מודעות 
פוטנציאליות  השלכות  עם  משמעותי  בתהליך  שמדובר  לכך  ציבורית 
רחבות – חיוביות ושליליות – בתחומים שונים; ושנית, לשפר את התיאום 
ואת שיתוף הפעולה הכלל-ממשלתי סביב הנושא לקראת גיבוש מדיניות 
כוללת ומתואמת, שתוביל לתמונת עתיד חיובית, שבה התחבורה החכמה 
מאומצת בצורה המגדילה באופן משמעותית את רווחת תושבי המדינה. 
לתהליך  כתשתית  לשמש  אמור  אלא  תהליך,  מסכם  אינו  זה  נייר  כן,  על 
ולידע  הטכנולוגיות  להתפתחויות  במקביל  שיתעדכן  מתמשך,  עבודה 

שייאסף בישראל ובעולם.

מתוך הסקירה עולה שורה של תועלות פוטנציאליות: 

עומד  בישראל  התחבורתי  מהגודש  השנתי  הנזק  בדרכים:  גודש   >>
על כ-35 מיליארד ש"ח – ועד שנת 2040 המספר צפוי להכפיל את 
פוטנציאל  קיים  אוטונומיים-מחוברים  רכב  כלי  של  במצב  עצמו. 
הקיימת.  בתשתית  שינוי  ללא  הכביש  בקיבולת  לשיפור  תיאורטי 
כמו כן, קיימות הערכות, כי חלק מהנסועה תיעשה בשירותי ניידות 
הכביש  שעל  הרכב  כלי  מספר  מסוימים  שבתנאים  כך  אוטונומיים, 

יירד ותורגש הקלה בגודש. 
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תכנון ובנייה: אם )ורק אם( דפוסי הניידות ישתנו וצורכי החניה יירדו   >>
משמעותית, ניתן יהיה לרתום את מהפכת התחבורה החכמה לייעול 
השימוש בקרקע בשלושה היבטים מרכזיים: )א( שחרור שטחי ונתיבי 
חניה והסבתם לשימושים אחרים, )ב( צמצום שטחי המיסעה ו-)ג( 
שינוי קווי הבניין תוך הגדלת נפחי הבנייה. במצב זה קיים פוטנציאל 
הכדאיות  להגדלת  חניה,  שטחי  חשבון  על  העירוני  המרחב  לציפוף 
ולשיפור  עירונית,  התחדשות  של  התכנונית  והישימות  הכלכלית 
מרחב הרחוב באמצעות הסבת נתיבי חניה ותנועה למדרכות, לשבילי 

אופניים, לאזורי שהייה, לתשתיות ירוקות ולשימושים אחרים.
אנרגטית,  מבחינת  יותר  יעילה  חשמלית  הנעה  האנרגיה:  משק   >>
להפחתת  ותורמת  ישראל  של  הגז  משאבי  את  לנצל  מאפשרת 
בביקושים  הירידה  כן,  כמו  חיצוניים.  במקורות  האנרגטית  התלות 
על  מחודשת  לחשיבה  הזדמנות  פותחת  לתחבורה  ולסולר  לבנזין 
ישראל  מדינת  של  והתלות  בישראל  הנפט  זיקוק  תעשיית  עתיד 

בנפט.
זיהום אוויר ואיכות סביבה: כיום, יותר מ-1,000 מקרי מוות מוקדם   >>
בשנה בישראל מיוחסים לזיהום אוויר מתחבורה. העלות החיצונית 
מתועדות  מהתקן  וחריגות  בשנה,  ש"ח  מיליארד  בכ-13  הוערכה 
ליד כל נתיב תחבורה ציבורית שבו מתבצעות מדידות. חשמול כלי 
רכב )בדגש על אוטובוסים עירוניים( יפחית את זיהום האוויר, בייחוד 
העיקרי  המקור  גם  היא  התחבורה  עירוניים.  תחבורה  נתיבי  לאורך 
ומי תהום כתוצאה מדליפות של  ים  למטרדי רעש, לזיהומי קרקע, 
)לאחר  חממה  גזי  לפליטות  בחשיבותו  המשני  המקור  וגם  נפט 
ייצור חשמל(. לתחבורה החשמלית והשיתופית פוטנציאל להפחית 

מפגעים סביבתיים אלו.

דרכים,  בתאונות  אדם  בני   364 נהרגו   2017 בשנת  דרכים:  תאונות   >>
2012 בכ-15 מיליארד  והנזק השנתי למשק הישראלי הוערך בשנת 
תוביל  הנהיגה  מפעולת  האנושי  הנהג  הוצאת  הערכות,  לפי  ש"ח. 

להפחתת עלות תאונות דרכים למשק בכ-90%.
פריון ותעסוקה: תחבורה אוטונומית תוכל לשפר את פריון העובד,   >>
שיוכל לנצל את זמן היוממות למנוחה או לפעילויות שונות, וכן לשפר 
את הניידות של אוכלוסיות שאינן נוהגות כיום ולהגדיל את השתתפותן 
בשוק העבודה. כמו כן, קיים פוטנציאל לצמיחה בתעשיית ההיי-טק 
המקומית ובתעשיות משיקות, המפתחות מוצרים בתחום התחבורה 

החכמה.
יכול להשפיע על הוצאות  אימוץ של תחבורה חכמה  יוקר המחיה:   >>
להנעה  מעבר   – עיקריים  תסריטים  בשני  תחבורה  על  בית  משק 
חשמלית עשוי להביא לחיסכון בהוצאות הדלק והתחזוקה, במיוחד 
בעתיד, כאשר מחיר של רכב חשמלי ישתווה למחיר של רכב בהנעה 
רגילה. ויתור על רכב פרטי לטובת מודלים שיתופיים יחסוך את עלות 
רכישת הרכב – ההוצאה השנייה בגודלה של משק בית אחרי רכישת 

דירה – ואת עלויות התחזוקה והרישוי.

אולם לצד התועלות קיימים סיכונים ממשיים: 

גודש בדרכים: קיים סיכון ממשי, שמהפכת התחבורה החכמה תוביל   >>
הערים,  במרכזי  בעיקר  החניה,  ובעיות  הגודש  הנסועה,  להחרפת 
בשל תוספת נסיעות חדשות ונסיעות ריקות, ובשל העדפה שתיווצר 
או  רגלית  הליכה  פני  ועל  ציבורית  תחבורה  פני  על  נסיעה  לשירותי 

רכיבה על אופניים. 
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הניידות  דפוסי  בשינוי  תלויות  לעיל  שצוינו  התועלות  ובנייה:  תכנון   >>
יוכלו  ולא  ושיתופית,  ציבורית  לתחבורה  פרטי  מרכב  ובמעבר 
אם  או  פרטית,  בבעלות  יהיה  האוטונומי  הרכב  אם  להתממש 
כן, קיים סיכון שהרכב  יובילו להחרפת הגודש. כמו  שירותי הניידות 
האוטונומי יביא להגדלת מרחקי היוממות וכך יוביל להמשך הפרבור 

וההתפשטות של אזורי מגורים ותעסוקה אל שולי המטרופולין.
בריאות הציבור: שימוש מסיבי בשירותי ניידות "מדלת לדלת" עלול   >>
וכן  אופניים(,  על  ורכיבה  )הליכה  אקטיבית  תנועה  חשבון  על  לבוא 
על חשבון נסיעה בתחבורה ציבורית, שאף היא מחייבת הליכה אל 

התחנה וממנה.
בשנת  הסתכמו  הרכב  מענף  המדינה  הכנסות  המדינה:  הכנסות   >>
2016 ב-41.4 מיליארד ש"ח, כששני המרכיבים המשמעותיים ביותר 
ומס קנייה על  )17.7 מיליארד ש"ח(  הם הבלו על הדלק לתחבורה 
רכישת כלי רכב )12.5 מיליארד ש"ח(. הכנסות אלו חשופות לסיכון 
בתרחיש של חדירה מסיבית של כלי רכב חשמליים ועם ההתחזקות 

של שירותי ניידות ומודלים שיתופיים.
ובחניונים  הרחובות  לאורך  החניה  ביטול  מוניציפאלית:  כלכלה   >>
)בתל- המקומיות  הרשויות  של  בהכנסות  לפגוע  עלול  העירוניים 
אביב, לדוגמה, סך כל ההכנסות הצפויות מתחום התחבורה ב-2018 
עומד על כ-280 מיליון ש"ח(. כמו כן, שימוש מסיבי בשירותי ניידות 
על  ורכיבה  הליכה  ציבורית,  תחבורה  חשבון  על  הדלת,  פתח  עד 

אופניים, עלול לפגוע במסחר המקומי ובכלכלה העירונית.
רכב  כלי  על  בנהגים  מחסור  קיים  היום,  העתידי:  העבודה  עולם   >>
נחשבים  נהיגה  מקצועות  עתידית  בראייה  אולם  וציבוריים,  כבדים 

למקצועות בסיכון להחלפה ברכבים אוטונומיים.

מנוגדים:  תסריטים  בשני  להתפתח  עשויה  החכמה  התחבורה  מהפכת 
בתסריט החיובי, התחבורה החכמה תסייע ליצירת שינוי משמעותי בדפוסי 
הניידות הקיימים ולהפחתת השימוש ברכב פרטי לטובת מנעד של פתרונות 
ניידות יעילים יותר – החל מהסעת המונים ועד למיניבוסים, שאטלים ומכוניות 
שיתופיות במקדם מילוי גבוה ככל האפשר, בשילוב פתרונות תחבורה אישיים, 
זה  תסריט  רגל.  הולכי  ולצד  וחשמליים(,  )רגילים  וקורקינטים  אופניים  כגון 
הדרכים,  ותאונות  האוויר  זיהום  בכבישים,  הגודש  לצמצום  להוביל  יוכל 
תוך הבטחת ניידות ונגישות טובות לכלל האוכלוסייה, וכן יאפשר למנף את 
מהפכת התחבורה החכמה ליצירת ערים טובות יותר, עם רחובות פעילים, 
איכות חיים וכלכלה מקומית משגשגת, ולהכווין חלק משמעותי מהפיתוח 

העירוני להתחדשות עירונית, לציפוף ולעירוב שימושים.

המגמות  המשך  עם  בבד  בד  תתרחש  התחבורה  מהפכת  אם  מנגד, 
ישראל  עלולה  הנסועה,  והגדלת  המינוע  רמת  הגדלת  של  הקיימות 
למצוא את עצמה בעתיד, שבו טכנולוגיות התחבורה החדשות עושות 
יותר נזק מתועלת. מחירן הזול ונוחותן עבור הפרט עלולים לייצר פגיעה 
משמעותית עבור הכלל – אם הן יובילו להעדפה של שירותי נסיעה פרטיים 
אופניים  על  ורכיבה  הליכה  פני  ועל  אחד,  מצד  ציבורית  תחבורה  פני  על 
מצד שני. במצב זה, הגודש צפוי להחמיר, בייחוד באזורים מטרופוליניים 
ובמרכזים עירוניים, קרי במנועי הצמיחה של הכלכלה המקומית. תסריט 
וכן  והחניה,  הגודש  בעיות  להחרפת  בנסועה,  לעלייה  להוביל  עלול  זה 
בצפיפות  נפרדים,  ותעסוקה  מגורים  אזורי  הקמת  ולהמשך  לפרבור 
כן,  כמו  יעילה.  ציבורית  תחבורה  של  פריסה  מאפשרים  שלא  נמוכה, 
הוא עלול להוביל לאורח חיים לא פעיל ולפגוע בכלכלה המקומית עקב 

העדפה של שירותי ניידות אישיים עד לפתח הבית. 
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באופן  שתכוון  חכמה,  תחבורה  לאימוץ  כוללת  מדיניות  נדרשת  כן,  על 
פעיל לתסריט הראשון, שבו התחבורה החכמה נרתמת לשינוי הדפוסים 
הקיימים, לצמצום הגודש, זיהום האוויר, תאונות הדרכים והתלות ברכב 
הפרטי, לצד תרומה לבריאות הציבור, לאיכות החיים של הפרט ולכלכלה 
העירונית. כמו כן, מדיניות כזו צריכה להתמודד עם ההשלכות הנוספות של 
אימוץ תחבורה חכמה, כגון הפגיעה הצפויה בהכנסות המדינה והרשויות 
המקומיות והשינויים הצפויים בעולם העבודה. מסמך זה מפרט שורה של 

עקרונות מפתח, שיכולים להוות מסד למדיניות מסוג זה )ראו פרק ד'(: 

אימוץ הטכנולוגיות החדשות אינו מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי   )1(
שיכול לסייע )אך לא בהכרח יסייע( להשגת המטרות שהוצגו לעיל.

שיוביל  בתמהיל  שיתופיים  ניידות  ושירותי  המונים  הסעת  קידום   )2(
נמצא,  העירוניות  הסימולציות  במרבית  תחבורתית.  לאופטימיזציה 
שיתופיים  ניידות  שירותי  לצד  המונים  הסעת  מערכת  של  שקיומה 
תמהיל  ברשת.  המשקל  שיווי  את  משפרים  המילוי  מקדם  והגדלת 
פתרונות התחבורה צריך להיקבע מתוך ניתוח האופטימום התחבורתי, 
שיספק את צורכי הניידות החזויים וכן יאפשר רמת שירות גבוהה עבור 

התושב.
שינוי מודל המיסוי על ענף התחבורה ושימוש בתמחור חכם של   )3(
נסיעות כפונקציה של מרחק הנסיעה, המקום, הזמן ומקדם המילוי, 

באופן שיסייע לוויסות הביקושים.
העירוני.  המרחב  ולציפוף  לשיפור  התחבורתיים  השינויים  מינוף   )4(
שבו  האופן  את  לשנות  צפויות  בתחבורה  העתידיות  ההתפתחויות 
אנשים וסחורות נעים במרחב, ואפשר להניח, שהן ישליכו על המבנה 
העירוני ועל היבטים כגון פריסת שימושי קרקע, ציפוף, תקני חניה 

וחתך הרחוב. לפיכך נדרשת מדיניות למינוף השינויים הצפויים, כך 
להתחדשות  ממונפת  להיות  תוכל  החכמה  התחבורה  שמהפכת 
עירונית, לתוספת של תשתיות ושימושים ולשיפור המרחב הציבורי. 

נושא זה מקודם כיום על ידי מינהל התכנון. 
ולפרטיות,  לבטיחות  וסטנדרטים  נתונים  שיתוף  שקיפות,   )5(
המוסכמים על הרגולטור, על חברות הטכנולוגיה, על חברות הביטוח 

ועל גורמים נוספים. 
של  הרוחביות  ההשלכות  לאור  פעולה:  ושיתוף  תכלול  תיאום,   )6(
מהפכת התחבורה החכמה וההשפעות ההדדיות בין מדיניות בתחום 
למהפכת  ההיערכות  אחרים,  בתחומים  מדיניות  ובין  התחבורה 
רחבה  מבט  נקודת  מתוך  להיעשות  צריכה  החכמה  התחבורה 
ומתכללת, תוך שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, 
חברות טכנולוגיה וגופים רלוונטיים נוספים. תחום התחבורה החכמה 
חכמה  ותחבורה  דלקים  לתחליפי  המינהלת  ידי  על  כיום  מתוכלל 

במשרד ראש הממשלה. 

ייחודיות  בעוד שעקרונות אלה נכונים למדינות רבות, קיימות נקודות 
להקשר הישראלי:

כבר  לקדם  מחייב  בישראל  התחבורה  מצב  מיידית:  בפעולה  צורך   )7(
עכשיו תשתיות הסעת המונים ולבחון פתרונות ביניים, כמו מדיניות 
לניהול הביקושים )דוגמת נתיבים מהירים, מיזם "נעים לירוק" ועוד( 

מבלי להמתין לבשורת הרכב האוטונומי. 
משפחות עם ילדים: שיעור הילודה בישראל גבוה בהשוואה למדינות   )8(
צעירים  ילדים  עם  שמשפחות  להניח  וניתן  אחרות,  מפותחות 
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יתקשו לוותר על שירותי ניידות פרטיים מדלת לדלת, לפחות לחלק 
מהנסיעות. לפיכך, יש לוודא שלמשפחות עם ילדים – וכן לקבוצות 
דמוגרפיות אחרות, כדוגמת קשישים – יהיו פתרונות ניידות נוחים, 

המותאמים לצורכיהן.
הייתה  לא  כה  שעד  בעוד  בישראל:  הטכנולוגית  החדשנות  מינוף   )9(
כשחקן  מסתמנת  היא  המסורתית,  הרכב  בתעשיית  שחקן  ישראל 
יחסי.  יתרון  לישראל  יש  שבה  החכמה,  התחבורה  בתחום  מרכזי 
החכמה  התחבורה  של  ההטמעה  לשלבי  הפיתוח  משלבי  המעבר 
להפוך  שיכולה  ישראל,  עבור  נוספת  משמעותית  הזדמנות  מייצר 

למוקד גם של אתרי בטא. 

המלצות  המסמך  של  השונים  בפרקים  מובאים  הללו,  לעקרונות  בנוסף 
לקווי פעולה קונקרטיים, בהן: 

קידום חשמול ואוטומציה של התחבורה הציבורית העירונית כשלב   >>
מתאימה  עירונית  ציבורית  שתחבורה  הבנה,  מתוך  זאת,  ראשון; 
לאימוץ הטכנולוגיות הללו ושמהלך מסוג זה יכול לשפר את השירות 
של התחבורה הצבורית, לשנות את תדמיתה גם בקרב בעלי רכבים 

ולהפחית את זיהום האוויר בריכוזי אוכלוסין. 

המשך העבודה המתקיימת כבר במינהל התכנון לתכנון שכונות,   >>
רחובות ומבנים תוך חשיבה על ניצול האפשרויות של הטכנולוגיות 
חלופות  פיתוח  היתר,  בין  כוללת,  זו  עבודה  בתחבורה.  החדשות 
יתייתרו בעתיד.  להסבה של אזורי חניה לשימושים אחרים אם אכן 
בהמשך לכך, מתבצעת הכנה לתכנון מחודש של אזור סף המדרכה 
וצורכי החניה  והחניה, בתסריט שבו דפוסי הניידות  ונתיבי התנועה 
העלאה  אזורי  כגון  חדשים,  שימושים  של  לשילוב  לרבות  ישתנו, 
והורדה של נוסעים וסחורות, תשתיות טעינה, נתיבים לאמצעי ניידות 
קרקע  ושימושי  וחשמליים(  רגילים  וקורקינטים,  )אופניים  אישיים 
ניידים. כמו כן, נבחן מודל לתכנון – כבר בטווח הקצר – של שכונות 
ואזורי תעסוקה כאזורים ללא חניה וללא תנועת רכב פרטי, שצורכי 
הניידות בהם יסופקו על ידי שירות ניידות שיתופי, חשמלי ומקושר 

)אוטונומי או לא אוטונומי(.
וההתחדשות  הציפוף  פוטנציאל  של  מקיפה  בדיקה  ביצוע   >>
צורכי  יפחתו  שבו  עתידי,  בתסריט  קיימות,  שכונות  של  העירונית 
להשמיש  אפשרות  ותינתן  אלו  בשכונות  משמעותי  באופן  החניה 

חניונים עליים, לבטל נתיבי חניה ולהוריד תקני חניה. 
המשך העבודה המתקיימת היום במשרד ראש הממשלה ובמשרד   >>
התחבורה לתכלול היערכות מדינת ישראל לתחבורה חכמה, מתוך 

ראייה אינטגרטיבית של הנושא ושיתוף פעולה בין-משרדי. 
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תודות

הלאומית  במועצה  ממשק  כעמיתת  תפקידי  במסגרת  נכתב  זה  נייר 
לכלכלה במשרד ראש הממשלה, וכתיבתו לא היתה מתאפשר ללא הסיוע 
של אנשים רבים.  תודה ליובל אדמון, ראש אגף בכיר לאסטרטגיה במועצה 
הלאומית  במועצה  בכיר  כלכלן  גרובר,  נעם  ולד"ר  לכלכלה,  הלאומית 
לכלכלה, שליוו את הפרויקט מראשיתו. תודה לפרופ' אבי שמחון, ראש 
המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ולכל שאר הכלכלנים 
תכנית  מנהל  פינק,  עמיר  לד"ר  תודה  והפידבק.  התובנות  על  במועצה 
ממשק, ולכל צוות האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה על הסיוע בכתיבת 

המסמך.

העבודה על הדו"ח נעשתה בשיתוף פעולה עם המינהלת לתחליפי דלקים 
ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, שמתכללת את נושא התחבורה 
החכמה בממשלה; תודה לדניאל צוקר, ראש תחום שוק מקומי, לדניאלה 
גרא מרגליות, סגנית ראש המינהלת, ולד"ר ענת בונשטיין, ראש המינהלת, 

על הליווי המקצועי והסיוע לכל אורך העבודה. 

פרקים שונים נכתבו בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה רלוונטיים: הפרק 
העוסק בתכנון ובנייה נכתב יחד עם אדר' עודד קוטוק, יועץ למינהל התכנון, 
ואילנה שפרן, מנהלת אגף תחבורה במינהל התכנון. הפרק העוסק במשק 
האנרגיה נכתב בשיתוף אלכס קליינר מיחידת המדענית הראשית במשרד 
האנרגיה. הפרק העוסק בזיהום אוויר נכתב בשיתוף אמיר זלצברג, מנהל 
העבודה  בעולם  העוסק  הפרק  הסביבה.  להגנת  במשרד  תחבורה  אגף 
במשרד  לאסטרטגיה  מהאגף  דהן-גרנית  כנרת  בשיתוף  נכתב  העתידי 
העבודה. הפרק העוסק בפוטנציאל לתעשיית ההיי-טק המקומית נכתב 
בשיתוף דניאל צוקר מהמינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד 

ראש הממשלה. 

ואיילת  שוורץ  ולדניאל  תל-אביב  מאוניברסיטת  בן-דור  לגולן  גם  תודה 
שפייר מהמועצה הלאומית לכלכלה על תרומתם לדו"ח. תודה מיוחדת 
לד"ר ניר שרב, שליווה את הפרויקט בכל שלביו ותרם רבות מהידע שלו 

בתחום. 
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כלי רכב שנוהגים באופן עצמאי כבר נוסעים ברחובות ערים ברחבי העולם, מפיניקס ועד ירושלים; חלקם כבר מספקים שירותי נסיעה, 
בחינם או בתשלום, במסגרת תוכניות פיילוט שונות. מנגנונים כמו בקרת שיוט אדפטיבית או חניה אוטומטית כבר קיימים בכלי רכב רבים. 
גם כלי רכב חשמליים הם כבר עובדה קיימת, בינתיים בעיקר במדינות כמו נורווגיה, שבה כלי רכב חשמליים מהווים רבע מהנסיעות, 
אולם תוכניות שאפתניות במדינות נוספות, לרבות בישראל, מבקשות לקדם עתיד שבו הנעה חשמלית, נקייה ושקטה תחליף את מנועי 
הבעירה הפנימית ותצמצם את התלות בנפט. מודלים של שירותי ניידות לפי דרישה הופכים אף הם לנפוצים יותר ויותר בערים רבות, 
כאשר פיתוחים טכנולוגיים מבוססי-מיקום סייעו בשנים האחרונות לצמיחתם של שירותי ניידות ושיתוף. לבסוף, גם החיבוריות של כלי 
רכב, שמאפשרת להם לתקשר זה עם זה ועם הסביבה, אינה מדע בדיוני; מיליוני כלי רכב כוללים כבר היום מערכות מחשוב משוכללות, 

שיחד עם אפליקציות חיצוניות הופכות את המכונית למקושרת לכלי רכב אחרים הנמצאים על הכביש.

במילים אחרות, מהפכת התחבורה החכמה כבר החלה, והיא צפויה לצבור תאוצה בעתיד הנראה לעין: בעשורים הקרובים צפוי תהליך 
דומים שיתרחשו  ומחוברים למשק הישראלי, במקביל לתהליכים  וכן שיתופיים  כלי רכב חשמליים, אוטונומיים,  הדרגתי של חדירת 
בעולם. בטווח זמן זה צפויה להגיע נקודה, שבה מרבית הרכבים במוקדים העירוניים, ואולי אף ברחבי הארץ, יהיו שונים באופן מהותי 
מכלי הרכב הנמצאים היום על הכביש. המהפכה הזאת מלווה באי-ודאות משמעותית, וקשה לחזות במדויק מתי יבשילו הטכנולוגיות 
הללו וכיצד הן ייושמו בפועל. הערכות שונות מצביעות על טווח השנים 2030-2040 כעל חלון הזמן שבו כלי כלי רכב אוטונומיים לחלוטין 
צפויים להיות זמינים מסחרית בהיקפים משמעותיים. זאת, למרות שהטכנולוגיה עצמה תבשיל מוקדם יותר ותהיה זמינה בתוך אזורים 

גיאוגרפיים מוגדרים )ראו פרק 2.5(. 

למרות האי-ודאות, ניתן להניח, כי מגמות אלה צפויות לשנות את הניידות של אנשים וסחורות במרחב. אולם השפעתן חורגת 
בהרבה מתחום התחבורה, והן צפויות להשפיע באופן דרמטי על תחומים שונים במשק, כגון תכנון ובנייה, משק האנרגיה, הכנסות 

המדינה, יוקר המחיה, שוק העבודה ובטיחות ובריאות הציבור. 

האם התחבורה החכמה תוביל אותנו לעתיד טוב יותר? התשובה לכך אינה חד-משמעית. מצד אחד, תסריטים אופטימיים מצביעים 
על האפשרות להפחתת הגודש בכבישים, לפינוי שטחי חניה מתוך הערים לטובת שימושים אחרים ולהגברת הנגישות עבור אוכלוסיות 
ובאזורים עם רמת שירות נמוכה של תחבורה ציבורית. התסריטים האופטימיים גם מצביעים על תועלת של עשרות  נוהגות  שאינן 
מיליארדי שקלים בשנה בישראל – מחיסכון על זיהום אוויר, תאונות דרכים, דלקים, הוצאות רכב, בניית שטחי חניה, ואובדן שעות ופריון 
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למשק. תועלת זו יכולה לאזן את הפגיעה המשמעותית הצפויה להכנסות המדינה מאובדן המיסוי על הדלק )בלו( ועל רכישת רכב, 
שעומדות כיום על כ-40 מיליארד ש"ח.

מנגד, תסריטים פסימיים מצביעים על סיכונים לא מעטים; על עתיד שבו מתבצעות נסיעות ריקות של רכבים אוטונומיים במרכזי 
הערים, מרחקי היוממות גדלים, הגודש בכבישים מחמיר ומגמות של פרבור והתפשטות ממשיכות להיות דומיננטיות. 

סיכונים אלו מהותיים במיוחד לאור המצב התחבורתי בישראל, המתאפיין בעומסי תנועה הולכים וגוברים ובשיעור נמוך של שימוש 
בתחבורה הציבורית. במקביל, רמת המינוע לנפש בישראל עדיין נמוכה יחסית )נכון ל-2015 – 308 כלי רכב ל-1,000 איש, לעומת 472 
בהולנד ו-595 בפינלנד(, כך שאם המגמות הנוכחיות יימשכו, הגודש בכבישים רק יילך ויחמיר.1 סוגיות אלו יהפכו למהותיות אף יותר 

בעתיד על רקע גידול האוכלוסין והעלייה החזויה בצפיפות האוכלוסין. 

ישראל, אם כן, ניצבת כיום בצומת דרכים – בין המודל האמריקני, שמבוסס על שימוש גבוה ברכב פרטי, ובין המודל האירופי/מזרח 
אסייתי, המבוסס על פיצול נסיעות מאוזן יותר והכולל שיעורים גבוהים של תחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים.2 בצומת דרכים 
זה צריכה מדינת ישראל למנף את מהפכת התחבורה החכמה על מנת לשנות את הדפוס הקיים ולהפחית את השימוש ברכב פרטי 
יותר – החל מהסעת המונים ועד למיניבוסים, שאטלים ומכוניות שיתופיות במקדם מילוי  ניידות יעילים  לטובת מנעד של פתרונות 
גבוה ככל האפשר, בשילוב פתרונות תחבורה אישיים, כגון אופניים וקורקינטים, ולצד הולכי רגל. רעיון המפתח הוא לרתום את יתרונות 
התחבורה החכמה לשיפור התחבורה הציבורית, להוזלת השירות ולשיפור איכותו, תוך הגדלת האטרקטיביות של התחבורה הציבורית 
והבטחת שירות נאות לכלל האזורים וקבוצות האוכלוסייה. אם תיושם באופן נכון, תסייע התחבורה החכמה ליצירת רחובות בטוחים, 

פעילים, עם חיות עירונית וכלכלה מקומית משגשגת. 

1 יש לציין כי מדידה של רמת המינוע לנפש מוטה כלפי מטה בשל השיעור הגבוה של האוכלוסייה הצעירה בישראל.

2 ראו פירוט של פיצול הנסיעות בערים שונות בעולם בנספח א׳.
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מנגד, אם מהפכת התחבורה תתרחש בד בבד עם המשך המגמות הקיימות של הגדלת רמת המינוע והגדלת הנסועה, עלולה ישראל 
למצוא את עצמה בעתיד שבו שירותי תחבורה חדשים עושים יותר נזק מתועלת. מחירם הזול ונוחותם עבר הפרט עלולים לייצר פגיעה 
משמעותית עבור הכלל אם הם יובילו להעדפה של שירותי נסיעה פרטיים על פני תחבורה ציבורית מצד אחד, ועל פני הליכה ורכיבה על 
אופניים מצד שני. במצב זה, הגודש צפוי להחמיר, בייחוד באזורים מטרופוליניים ובמרכזים עירוניים, קרי במנועי הצמיחה של הכלכלה 

המקומית. 

על כן, קריטי שלמדינת ישראל תהיה מדיניות מושכלת להיערכות לתחבורה חכמה; בכוחה של מדיניות זו להשפיע לא רק על קצב 
חדירת הטכנולוגיה, אלא גם על האופן שבו היא תיושם. הנחת העבודה היא, שמהפכת התחבורה החכמה תתרחש בכל מקרה – היא 
מובלת על ידי חברות הטכנולוגיה ומונעת על ידי פריצות דרך טכנולוגיות חשובות ועל ידי פוטנציאל כלכלי עצום, אך לא בהכרח מוכוונת 
חכמה  לתחבורה  להיערכות  הממשלתית  המדיניות  ישראל.  את  המאפיינות  והניידות  התחבורה  בתחומי  הדחופות  הבעיות  לפתרון 
צריכה לתעל את השינויים הצפויים להשגת דפוסי ניידות רצויים ולתוצאות מיטביות למשק – צמצום הגודש, זיהום האוויר, תאונות 

הדרכים ומטרדי הרעש ושיפור הנגישות ואיכות החיים של כלל האוכלוסייה. 

לאור זאת, מטרת נייר זה היא לדון במשמעויות המרכזיות של חדירת כלי רכב אוטונומיים, מחוברים, שיתופיים וחשמליים 
למשק הישראלי ולשרטט תמונה רחבה של ההשלכות האפשריות בתחומים שונים. סקירת ההשלכות של מהפכת התחבורה 
החכמה נועדה, ראשית, לעורר מודעות ציבורית לכך שמדובר בתהליך משמעותי עם השלכות פוטנציאליות רחבות – חיוביות ושליליות 
– בתחומים שונים; ושנית, לשפר את התיאום ושיתוף הפעולה הכלל-ממשלתי סביב הנושא, לקראת גיבוש מדיניות כוללת ומתואמת, 

שתוביל לתמונת עתיד חיובית, שבה התחבורה החכמה מאומצת בצורה המגדילה באופן משמעותי את רווחת תושבי המדינה. 

לאור זאת, נייר זה אמור לשמש כתשתית לתהליך עבודה מתמשך, רב-תחומי ובין-משרדי, ולכן אינו מתיימר להציע מתווה סופי 
וסגור להיערכות מדינת ישראל לתחבורה חכמה. הוא מציף את העבודה שנעשית במשרדי ממשלה שונים, כגון המינהלת לתחליפי 
דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, הפועלת לקידום הנושא ולתכלולו, משרד התחבורה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת 
הסביבה, משרד האוצר, מינהל התכנון ואחרים, ובמקביל מפנה זרקור לנושאים שדורשים המשך טיפול, ראייה אינטגרטיבית ושיתוף 

פעולה בין-משרדי.
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המסמך מורכב משלושה חלקים: חלק הראשון עוסק ב"מה" וב"מתי". מובאים בו הסברים על ארבע המגמות התחבורתיות שעומדות 
במוקד הבחינה – כלי רכב אוטונומיים, חשמליים, מחוברים ושיתופיים – וכן תחזיות להבשלתן ולחדירתן לשוק )תחזיות המתאפיינות 
באי-ודאות ובטווחי זמן רחבים(. אמנם, לא כל ארבע המגמות יבשילו באותו הזמן, וייתכן שחלקן יהיו זמינות לפני האחרות, אך נקודת 

המוצא היא, שהעתיד התחבורתי יושפע מכל הארבע, שאף צפויות להשפיע זו על זו )ראו הרחבה במסגרת בעמודים 24-25(.

החלק השני מתמקד בהשלכות המרכזיות של התחבורה החכמה. מובאת בו סקירה של התחומים העיקריים שמהפכת התחבורה 
והרשויות  המדינה  הכנסות  ואנרגיה;  חשמל  ובנייה;  תכנון  ותנועה;  ניידות  גודש,  ובישראל:  בעולם  עליהם,  להשפיע  צפויה  החכמה 
את  מסכם  האחרון  החלק  הישראלית.  ההיי-טק  ותעשיית  התעסוקה  עולם  הציבור;  ובריאות  בטיחות  המחיה;  יוקר  המקומיות; 

הפוטנציאל למשק לצד הסיכונים, ובהתאם להם מתווה עקרונות מפתח לאימוץ תחבורה חכמה בישראל.



פרק ב׳

מגמות ותחזיות לעתיד התחבורה
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המונח "תחבורה חכמה" מתייחס לסל של שינויים מבוססי טכנולוגיה, שכבר החלו לחדור לשוק התחבורה ושצפויים לשנות מהותית 
את הניידות של בני אדם וסחורות במרחב. במסמך זה, המונח מתייחס לארבע מגמות מרכזיות שצפויות להשפיע זו על זו וכן לעצב 
את עתיד הניידות: אוטומציה, חיבוריות, שיתופיות והנעה חשמלית.3 אין מדובר רק בתחזית עתידית – הפיתוחים הללו קיימים כבר 
היום בשוק הרכב בצורות ובהיקפים שונים, אולם חדירתם צפויה להתעצם בעתיד הנראה לעין. המגמות הללו רלוונטיות לכלי רכב 
מגדלים ומסוגים שונים, במנעד רחב, שנע בין משאיות ואוטובוסים ועד כלי רכב אישיים, כמו אופניים וקורקינטים, שמהפכת החשמול, 
החיבוריות והשיתופיות מגיעה אליהם במהירות יחסית;4 כמו כן, הן עשויות גם לשנות את הסיווגים הקיימים וליצור כלי רכב מסוגים 

חדשים. 

בהשלכותיהן  שידון  )והמרכזי(,  הבא  לפרק  כבסיס  לאימוצן,  הערכות  יביא  מכן  ולאחר  המגמות  ארבע  את  בקצרה  יסקור  זה  פרק 
בתחומים שונים.

 

3 חשוב לציין, כי נוסף על הפיתוחים הללו מתקיימים מאמצים לפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום הסעת ההמונים, כדוגמת ה-Hyperloop, ה-SkyTran ואחרים. אולם נייר 

זה מתמקד בכלי רכב אוטונומיים, חשמליים, מחוברים ושיתופיים מכיוון שהם עשויים להחליף )אך לא בהכרח יחליפו( את המודל המסורתי, המבוסס על רכב בעל מנוע בעירה 

פנימית בבעלות פרטית. 

4 על אף שפתרונות תחבורה אישיים לא עומדים במרכז נייר זה, יש לתת את הדעת לעובדה, כי מגמות של חשמול, תקשורת ושיתוף רלוונטיות גם לאופניים ולקורקינטים. 

למעשה, שירותי השכרת אופניים וקורקינטים חשמליים הפכו לנפוצים מאוד בערים שונות בעולם, ובכך מהווים את הסנוניות הראשונות של מהפכת התחבורה החכמה. 
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2.1   רכב אוטונומי
כלי רכב אוטונומיים הינם כלי רכב שהנהיגה בהם נעשית במלואה או בחלקה ללא התערבות אנושית. על מנת שרכב אוטונומי ינהג 
בתחום  האוטומציה  מהפכת  בהתאם.  ולהגיב  הסיטואציה  את  "להבין"  נמצא,  הוא  שבה  הסביבה  את  "לקרוא"  צריך  הוא  בעצמו 
 machine( מכונה  ולמידת   )AI( מלאכותית  הבינה  בתחומי  האחרונות  הטכנולוגיות  מההתפתחויות  חלק  אפוא  מהווה  התחבורה 

learning( וכן בתחומי החישה ועיבוד הנתונים.

מקובל לחלק את האוטומציה של כלי רכב לשש רמות, החל מרמה 0 - ללא אוטומציה בכלל, ועד רמה 5, שבמסגרתה הנהיגה נעשית 
על ידי הרכב בלבד ולנוסעים אין כלל שליטה עליו )איור 1(.5

5 4 3
נהיגה 

עצמית 
מותנית

נהיגה עצמית של 
הרכב, אך הנהג 

אמור להיות מסוגל 
לחזור לשליטה 

מלאה תוך 10-15 
שניות אם הרכב 

מתריע על צורך בכך.

נהיגה 
עצמית 
ברמה 
גבוהה

נהיגה עצמית 
בתנאים מסוימים 
)למשל במיקום, 

במזג אוויר ובשעה 
מסוימים(, בעוד הנהג 
שולט ברכב בתנאים 

אחרים.

נהיגה 
עצמית 
מותנית

נהיגה עצמית 
מוחלטת, לנהג אין 

כלל שליטה על 
הרכב.

2
נהיגה 

עצמית 
חלקית

נהיגה עצמית נהיגה 
עצמית מוגבלת 

)הרכב מאיץ, בולם 
ומכוון, אך הנהג עדיין 

בשליטה(.

1
סיוע 
לנהג

הרכב מבצע פעולות 
לתיקון הנהיגה, אך 

הנהג עדיין בשליטה 
מלאה.

0
ללא 

אוטומציה

איור 1 | רמות האוטומציה, מ-0 )ללא אוטומציה( ועד 5 )אוטומציה מלאה(

5 בהתבסס על חלוקה של ה-National Highway Traffic Safety Administration האמריקני, ראו:

http://www.nhtsa.gov/staticfiles/rulemaking/pdf/Automated_Vehicles_Policy.pdf
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כבר היום מיוצרים ונמכרים כלי רכב ברמה 1 ו-2, הכוללים מנגנונים כגון בקרת שיוט אדפטיבית, שמירת מרחק ונתיב וחניה אוטומטית. 
חלק מהחברות המפתחות טכנולוגיות של אוטומציה דוגלות בגישה הדרגתית ופועלות לפיתוח כלי רכב אוטונומיים למחצה במקביל 
להמשך פיתוח של טכנולוגיות אוטונומיה מלאה.6 אולם אוטומציה חלקית עלולה להיות בעייתית מבחינת הממשק בין הרכב לנהג: 
ברמות אלו מתבצעת נהיגה עצמית של הרכב, אולם הנהג נדרש להתערב במקרים מסוימים )ברמה 2 הנהג מצופה להתערב כאשר 
המערכת אינה עובדת כראוי, וברמה 3 הרכב אמור להתריע על צורך בהתערבות של הנהג בתוך 10-15 שניות(. הדרישה מהנהג לחזור 
 ,"Waymo" לשליטה מלאה ולעבור במהירות ממצב פסיבי לאקטיבי עלולה להיות בעייתית ואף מסוכנת, ולכן יותר ויותר חברות )לרבות

החברה הבת של "אלפאבית"( הביעו כוונה "לדלג" על רמה 3 מסיבה זו ולעבור ישירות לאוטומציה מלאה.

האוטומציה רלוונטית גם לרכבי תובלה עירוניים ובין-עירוניים, כשהוצאת המרכיב האנושי מהנהיגה תוביל להגדלה משמעותית בשעות 
הנסיעה ובמרחקי הנסיעה של משאיות.

2.2  חיבוריות 
חיבוריות מתייחסת ליכולת של כלי רכב לתקשר בינם לבין עצמם, כמו גם עם תשתיות סמוכות ועם מערכת מרכזית, בין אם באמצעות 
מערכות המוטמעות ברכב עצמו או באמצעות תוספים שונים. נהוג להבחין בין סוגים שונים של חיבוריות, כגון חיבוריות בין כלי רכב 

7 .)Vehicle-to-Infrastructure - V2I( וחיבוריות בין כלי רכב לתשתיות )Vehicle-to-Vehicle - V2V(

החיבוריות מאפשרת לנהג )או לרכב האוטונומי( לקבל ולמסור מידע לגבי המתרחש על הכביש. כך, היא מאפשרת לנטר את התנועה, 
לווסת אותה באמצעים שונים )למשל באמצעות תמחור נסיעה בנתיב מהיר(, לייצר תיאום טוב יותר בין התנועה ובין מערכת הרמזור 

ולייעל את זרימתה במרחב. 

.Regional Planning Association. New Mobility: Autonomous Vehicles and the Region. A Report of the Fourth Regional Plan, October 2017  6

V2G - Vehicle-to-( חיבוריות בין כלי רכב לרשת החשמל ,)V2P - Vehicle-to-Pedestrian( 7 קיימים סוגים נוספים של חיבוריות, כמו חיבוריות בין כלי רכב להולכי רגל

.)Vehicle-to-Everything - VTX( וחיבוריות בין כלי רכב ל״כל דבר״ ,)Grid
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למרות שחיבוריות יכולה להתקיים גם בכלי רכב רגילים )וניתן להניח שהיא תוטמע לפני הטמעת התחבורה האוטונומית(, היא יכולה 
להיות משמעותית במיוחד במצב שבו מרבית התנועה מתרחשת בכלי רכב אוטונומיים. בעוד כלי רכב אוטונומיים לא מחוברים פועלים 
באופן עצמאי במרחב ו"קוראים" את הסביבה באמצעות מערכות של לייזרים, מכ"ם ועיבוד תמונה, כלי רכב אוטונומיים מחוברים 
מסוגלים לתקשר עם הסביבה, עם כלי רכב אחרים, לרבות עם אלו שנמצאים מחוץ לטווח החישה, למשל מעבר לצומת או מאחורי 
יכולות לאפשר לרכב האוטונומי להתגבר על המגבלות של מערכות  וכן עם תשתיות או מערכת מרכזית.8 המערכות הללו  מכשול, 
החישה ויאפשרו לו לשדר ולקבל מידע לגבי מהירות, האצה, בלימה, תנאי הכביש, נוכחותם של רכבי חירום וסכנות אחרות.9 במצב כזה, 
כלי הרכב ינועו ביעילות רבה יותר, ללא בלימות או האצות מיותרות ובמרחק קטן יותר זה מזה, באופן שיכול להפחית את צריכת הדלק 

ולמקסם את קיבולת הכביש )ראו פרק 3.1(. 10

2.3   שירותי ניידות ותחבורה שיתופית
במקביל להתפתחויות הטכנולוגיות של אוטומציה וחיבוריות, בשנים האחרונות גובר העניין ברעיון של "כלכלה שיתופית", שבמסגרתה 
מוחלפת הבעלות על מוצרים שונים במודלים של שיתוף ושירותים. הרעיון שנמצא בבסיס הכלכלה השיתופית הוא ניצול יעיל יותר של 
משאבים, שנמצאים בשימוש חסר במשך מרבית הזמן. בתחום התחבורה הרעיון הזה משמעותי במיוחד, בהינתן כי מכונית בבעלות פרטית 
לא נמצאת בשימוש 95% מהזמן,11 וכי מרבית הנסיעות בשעות העומס מתבצעות כאשר ברכב נוסע רק הנהג בעוד יתר המושבים נותרים 
ריקים.12 המכוניות החונות והמושבים הריקים מהווים משאב מבוזבז במערכת התחבורה, שמודלים של תחבורה שיתופית יכולים לסייע 

בניצולו היעיל. אולם הם דורשים שינוי תפיסתי לא פשוט, של צריכת ניידות כשירות במקום בעלות על רכב כמוצר. 

.Regional Planning Association. New Mobility: Autonomous Vehicles and the Region. A Report of the Fourth Regional Plan, October 2017  8

.McKinsey and Bloomberg New Energy Finance, An Integrated Perspective on the Future of Mobility, October 2016  9

 Fagnant, D. J., & Kockelman, K. Preparing a Nation for Autonomous Vehicles: Opportunities, Barriers and Policy Recommendations. 10

.Transportation Research Part A: Policy and Practice, 77 )2015(, 167-181

11 לפי פרופ' דונלד שופ מ-UCLA, מכוניות חונות 95% מהזמן. ההערכה הזו נבדקה באתר "Reinventing Parking" ונמצא כי היא אכן תואמת למדינות שונות, בשיטות 

חישוב שונות. 

12 לפי דו"ח של משרד התחבורה, מקדם המילוי הממוצע בשעות העומס במטרופולינים בכניסות אליהם עומד בממוצע על 1.2 נוסעים לרכב )בממוצע שבועי עומד מקדם 

המילוי הארצי על 1.6(. מתוך הדו"ח: הקלת גודש תנועה באמצעות שיתוף: דו"ח סיכום הערכת השפעות רגולציה )RIA(, אוגוסט 2017. 
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פיתוחים  האחרונות  בשנים  אולם  בחינם.  או  בתשלום  נסיעות,  חלקו  אנשים  בעבר  וגם  חדשה,  תופעה  אינה  שיתופית  תחבורה  לומר:  יש 
טכנולוגיים מבוססי מיקום הצמיחו מודלים חדשים לשיתופי נסיעות ולשירותי ניידות. מקובל להבחין בין מודלים שונים של תחבורה שיתופית: 

או קורקינט מחברה או מאדם פרטי בעזרת  רכב, אופניים  )car-sharing( מתייחס לאפשרות לשכור  מודל של שיתוף רכב   )1(
מאלו  רבים  "דלויט",  חברת  של  דו"ח  לפי  נסועה.  לפי  ו/או  השימוש  זמן  לפי  נקבע  התשלום  כאשר  דיגיטלית,  פלטפורמה 
המשתמשים במודל הזה בארצות הברית אינם מחזיקים ברכב פרטי מלכתחילה, ותוך כמה שנים הבעלות הממוצעת על רכב 
להוביל  יכול  הזה  המודל  של  מקסימלי  מיצוי  הערכותיהם,  לפי  ל-0.24.  בית  למשק  רכב  כלי  מ-0.47  ירדה  המשתמשים  בקרב 

לחיסכון של 2.1 מיליון כלי רכב בארצות הברית )מעט יותר מאחוז מכלל כלי הרכב במדינה(.13 

מודל של שיתוף נסיעות )ride sharing( מתייחס למצב שבו אנשים פרטיים, שקיימת חפיפה בין מסלולי היוממות שלהם,   )2(
נוסעים יחד באותו רכב, באופן שמנצל את המושבים הריקים ברכב. המודל הזה נמצא בירידה בארצות הברית, וכיום פחות מ-10% 
מהעובדים מגיעים לעבודה בנסיעה משותפת )carpool(. זאת, למרות תמריצים לקידום שיתוף נסיעות, כדוגמת נתיבי תנועה 
 carpool לדוגמה, השיקה שירותי ,"Waze" ומקומות חניה ייעודיים.14 לאחרונה, חברות הטכנולוגיה נכנסות לתחום זה. חברת
בישראל ובקליפורניה – שירות שהתרחב לארצות הברית כולה באוקטובר 2018. שלא כמו חברות שיתוף נסיעות )שיתוארו מיד(, 
השירות של "Waze" מוגבל לשתי נסיעות ביום בלבד, הן לנוסעים והן לנהגים, ומיועד לספק פתרון לנסיעה לעבודה ובחזרה. 

בהתאם, גם מחיר הנסיעה מוגבל ומחושב לפי העלות המשוערת של הבלאי והדלק. 

מודל של שירותי נסיעה מתייחס לחברות שקמו בשנים האחרונות ומספקות שירותי נסיעה )mobility as a service(. חברות   )3(
 Uber" וניתן למנות עמן את  Transportation Network Company Ride-Hailing Companies, או  אלו מכונות לעתים 
Lyft", "Via" ואחרות. חברות אלו מפעילות שירותי נסיעה אישיים )בדומה למונית(, שירותי הסעה משותפים )שכוללים איסוף 
נוסעים נוספים( ומיניבוסים המשרתים אזורים מסוימים. השירותים הללו מתאפיינים בגמישות הן של המסלול והן של המחיר, 

שנקבעים לפי היצע וביקוש. 

Deloitte, Smart Mobility: Reducing Congestion and Fostering Faster, Greener, and Cheaper Transportation Options, 2015  13

14  שם. 
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2.4   הנעה חשמלית
מגמה נוספת שצפויה להשפיע על עתיד התחבורה היא ההחלפה ההדרגתית של כלי רכב עם מנוע בעירה פנימית בכלי רכב בהנעה 
חשמלית, לרוב בהתבסס על סוללת ליתיום-יון, שהפכה לפתרון הדומיננטי בתעשיית הרכב החשמלי. יתרון מרכזי בהנעה חשמלית הוא 
הפחתת הפליטות וזיהום האוויר מתחבורה במרכזי הערים )איור 2( והפחתת הפליטות באופן כללי, בהינתן שימוש במקורות אנרגיה 
נקייה ו/או מתחדשת לייצור חשמל. יתרון נוסף הוא מבנה המנוע החשמלי, שמורכב מפחות חלקים, ולכן דורש פחות תחזוקה ממנוע 

בעירה פנימית.
 

איור 2 | ממוצע פליטות בכלי רכב עם מנוע בעירה פנימית ובכלי רכב בהנעה חשמלית )gCO2/mile( )מקור: "מקינזי" ו"בלומברג"(15
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McKinsey and Bloomberg New Energy Finance, An Integrated Perspective on the Future of Mobility, October 2016  15
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המכירות של כלי רכב חשמליים עולות בהדרגה, אם כי בקצבים שונים, ברחבי העולם, במקביל לירידה במחיר הסוללה )איור 3(. באוגוסט 
2018 דווח, כי מספר המכוניות החשמליות באירופה חצה את רף המיליון, בעקבות עלייה של כ-40% במכירות במחצית הראשונה של 
השנה.16 בהסתכלות גלובלית, קיימת שונות גבוהה בין שווקים, כאשר בשווקים רבים המכירות של כלי רכב חשמליים מהוות פחות 
מאחוז מכלל המכירות של כלי רכב, לצד שווקים שבהם שיעור החדירה גבוה יותר, כמו נורווגיה, שבה כלי רכב חשמליים מהווים רבע 

מהנסיעות וכשליש מכלי הרכב החדשים, וכמו סין, שהופכת למעצמה של כלי רכב חשמליים – הן כיצרנית והן כצרכנית. 17 

ייצורן, על משקלן, על דחיסות האנרגיה שלהן ועל זמן טעינתן, מהווה כיום חסם מרכזי  טכנולוגיית הסוללות, המשפיעה על עלות 
יותר מהתחזיות  לאימוץ ההנעה החשמלית. מחיר סוללות מבוססות ליתיום ירד בשנים האחרונות באופן משמעותי, בשיעור מהיר 
הראשונות, וייצור מסיבי של כלי רכב חשמליים עשוי להביא להורדת מחירים נוספת. לפיכך, נפח הייצור של כלי רכב חשמליים יכול 
להוריד את מחיר הסוללה מתחת לרף של 100 דולרים לקילו-ואט-שעה עוד לפני התרחשותה של פריצה טכנולוגית. המשך ירידות 
המחירים, לצד פריסת תשתיות טעינה, בדגש על פתרונות טעינה מהירה, צפויים להפוך את הרכב החשמלי לתחרותי ביחס לרכבי 
מנוע בעירה פנימית בתחילת-אמצע העשור הבא בכל הנוגע לכלי רכב בבעלות פרטית, ועוד מוקדם יותר בכלי רכב בניצולת גבוהה, 

כמו מוניות וציי רכב. 18 
 

https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/26/electric-cars-exceed-1m-in-europe-as- :2018 16 ראו דיווח בגרדיאן מה-26 באוגוסט

 .sales-soar-by-more-than-40-per-cent
17 99% מתוך 385,000 האוטובוסים החשמליים בעולם נמצאים בסין, והצי במדינה גדל ב-9,500 אוטובוסים חשמליים מדי חמישה שבועות – מספר השקול לצי האוטובוסים של 

World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/china-is-adding-a-london-sized-electric-bus--ה אתר  מתוך  לונדון. 

 ./fleet-every-five-weeks
18  העלות הראשונית של כלי רכב חשמליים היא גבוהה, אבל העלות התפעולית שלהם נמוכה יותר בגלל מחירי החשמל הנמוכים )בהשוואה לבנזין( ומכיוון שמנוע חשמלי כולל 

 McKinsey and Bloomberg New .פחות חלקים ולכן פחות מועד לתקלות. לכן אפשר להניח, כי ציי רכב שניצולתם גבוהה יוסבו להנעה חשמלית לפני כלי רכב פרטיים

.Energy Finance, An Integrated Perspective on the Future of Mobility, October 2016
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איור 3 | ירידת מחירי הסוללה משנת 2010 עד 2015 )מימין( והעלייה במכירות כלי רכב חשמליים בחלוקה לפי אזורים בעולם )משמאל(: בשנת 2015 עמדו 

המכירות העולמיות של כלי רכב חשמליים על כ-450,000 יחידות, עלייה של 55% מ-289,000 בשנה שלפני כן, ועלייה של 765% מ-52,000 בשנת 2011 )מקור: 
"מקינזי" ו"בלומברג"( 19
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איור 4 | הירידה החזויה במחירי הסוללה והעלייה החזויה במכירות כלי רכב חשמליים )מקור: "בלומברג"( 20 
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.Bloomberg, Taming the Autonomous Vehicle: A Primer for Cities. March 2017  20
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כלי רכב אוטונומיים, חשמליים, מחוברים ושיתופיים: השפעות הדדיות
כי  נראה,  פניו  על  אמנם,  חכמה"?  "תחבורה  של  המטרייה  תחת  יחד  מקובצים  הללו  והתחבורתיים  הטכנולוגיים  הפיתוחים  מדוע 
מדובר בארבע מגמות נפרדות, שיבשילו במועדים שונים, אולם המגמות הללו צפויות להתרחש במקביל, גם אם בקצבי חדירה שונים, 
ולהשפיע זו על זו. ההשפעה שלהן על עתיד הניידות גדולה מכיוון שהן מתרחשות במקביל, כאשר השילוב בין אוטומציה, חיבוריות, 

שיתופיות וחשמול יכול לשנות את המודל השכיח של רכב רגיל בבעלות פרטית.* 

קשר בין תחבורה שיתופית ובין הנעה חשמלית: לרכב חשמלי יש עלות ראשונית גבוהה ולאחר מכן עלות שולית נמוכה לתפעול   >>
ולתחזוקה. לכן, כלי רכב חשמליים הופכים לתחרותיים ככל שהנסועה שלהם גדולה יותר )איור 5(. בארצות הברית, רכב המשמש 
לשירותי נסיעה נוסע 70,000 מיילים בשנה, לעומת 13,500 מיילים ברכב פרטי. כמו כן, הנסועה הגבוהה של כלי רכב שיתופיים 

מפחיתה את אורך החיים של הרכב ומאיצה את המעבר לדור הבא )קרי לכלי רכב אוטונומיים וחשמליים(. 

איור 5 | במצב של נסועה גבוהה, רכב חשמלי משתלם יותר מרכב מנוע בעירה פנימי )מקור: "מקינזי" ו"בלומברג"(* 

.McKinsey and Bloomberg New Energy Finance, An Integrated Perspective on the Future of  Mobility, October 2016 *
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קשר בין אוטומציה ובין תחבורה שיתופית: כיום,שירותי נסיעה )ride hailing( יקרים יותר מנסיעה ברכב פרטי. אולם האוטומציה   >>
של כלי הרכב יכולה להוזיל את שירותי הנסיעה עקב ביטול עלות הנהג ולהאיץ את חדירתם. אם הנסיעות יהיו משותפות, המחיר 
יהיה אפילו אטרקטיבי יותר: נסיעה במונית אוטונומית )robo-taxi( עם מנוע חשמלי יכולה להיות זולה יותר ב-30%-60% לכל 

קילומטר לעומת רכב פרטי, בהתאם למספר האנשים החולקים את הנסיעה. 

קשר בין הנעה חשמלית, אוטומציה ותחבורה שיתופית: פריסת תשתיות הטעינה יכולה להשפיע על מודל הבעלות של הרכב   >>
בבעלות  לתמוך  עלול  הדבר  הרחובות,  לאורך  או  פרטיים  בתים  של  במגרשים  מראש  יוצבו  התשתיות  אם  האוטונומי-חשמלי. 
פרטית על רכב ולהקשות על מעבר לשירותי נסיעה משותפת, שידרשו פתרונות של טעינה מהירה ויוכלו להשתמש בתשתיות 

טעינה במגרשים מחוץ לסביבות המגורים. 
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2.5   תחזיות ותסריטים לעתיד התחבורה
משמעותי  חלק  יהוו  הן  מתי  יבשילו,  הללו  והמגמות  הטכנולוגיות  מתי  השאלה  לגבי   – גבוהה  ואי-ודאות   – שונות  הערכות  קיימות 
ממערכת התחבורה העתידית וכיצד זו תיראה.21 סימני שאלה מרכזיים מתעוררים סביב סוגיית האוטומציה וסביב סוגיית הבעלות. 

דו"ח של חברת "דלויט" מזהה ארבעה מודלים עתידיים אפשריים, כפונקציה של שתי הסוגיות הללו )איור 6(: 22 

רכב בבעלות פרטית ובנהיגה אנושית: במצב זה, רכב בבעלות פרטית יישאר הנורמה ורכב אוטונומי לא יחליף בקרוב את כלי   )1(
הרכב הרגילים.

מודלים שיתופיים בנהיגה אנושית: במצב זה, מודלים שיתופיים שונים ממשיכים לצמוח לצד ירידה בשיעור הבעלות הפרטית.   )2(

רכב אוטונומי בבעלות פרטית: במצב זה, הטכנולוגיה של הרכב האוטונומי מבשילה )לרבות בטיחות וכדאיות כלכלית( במקביל   )3(
לשימור ההעדפה של הצרכנים לבעלות פרטית. 

רכב אוטונומי במודלים שיתופיים: מצב זה משקף חיבור בין שתי המגמות – שיתופיות ואוטומציה. חברות יספקו שירותי ניידות   )4(
לצרכים שונים ובמחירים שונים, בהתחלה באזורים אורבניים ולאחר מכן גם במרחבים פרבריים. 

21 נוסף על השאלות הטכנולוגיות והרגולטוריות קיימים גם סימני שאלה נוספים, למשל מבחינה פסיכולוגית - האם רתיעה פסיכולוגית עלולה לעכב את הטמעת הטכנולוגיה?  

ומבחינה חברתית-פוליטית – האם החשש מאובדן של מקצועות והתנגדות של ועדים תעכב את הטמעת הטכנולוגיה?

. Deloitte. Forces of Change: The Future of Mobility. November 2017  22
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איור 6 | ארבעה מודלים כפונקציה של רמת אוטומציה ומודל בעלות. עיבוד בהתבסס על ניתוח "דלויט"
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לפי "דלויט", קיימת הסכמה כללית לגבי כיוון המגמה – התרחקות מרכבים בבעלות אישית ובנהיגה אנושית )תסריט א'( לכיוון של 
ניידות משותפת בדגש על )אך לא רק( נהיגה אוטונומית )תסריטים ג' ו-ד'(. הגרפים באיורים 7 ו-8 מייצגים תחזית של "דלויט" לגבי 
שיעור האימוץ של ארבעת המודלים. לפי התחזית, כלי רכב אוטונומיים יעלו על הכביש בין שנת 2020 )במודל שיתופי( ל-2022 )במודל 
בעלות פרטית(, אולם בשלב זה הם עדיין לא יהוו נתח משמעותי מפתרונות התחבורה. לעומת זאת, בשנת 2040, כ-70% מכלי הרכב 

החדשים באזורים אורבניים יהיו שיתופיים-אוטונומיים, וכלי רכב מסוג זה יבצעו יותר ממחצית הנסועה בארצות הברית. 
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איור 7 | תחזית נסועה של "דלויט", בחלוקה לארבעת המודלים: פרטי בנהיגה אנושית, שיתופי בנהיגה אנושית, פרטי אוטונומי ושיתופי אוטונומי )מקור: 
"דלויט"( 23
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.Deloitte. The future of mobility: What’s next?. Deloitte University Press, 2016 23
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איור 8 | תחזית "דלויט" לכלי רכב חדשים במרחב האורבני, בחלוקה לארבעת המודלים: פרטי בנהיגה אנושית, שיתופי בנהיגה אנושית, פרטי אוטונומי ושיתופי 
אוטונומי )מקור: "דלויט"(  24

תחבורה שיתופית 
אוטונומי

כלי רכב אוטונומיים 
בבעלות פרטית

תחבורה שיתופית
בנהיגה אנושית

רכב בבעלות פרטית
ובנהיגה אנושית

2015                  2020                   2025                  2030                2035                   2040                   

ים
ש

חד
ב 

רכ
לי 

 כ
של

ת 
רו

כי
 מ

ור
יע

ש

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

קיים פער בין מועד הבשלת הטכנולוגיה לבין מועד חדירתה באופן מסיבי לשוק: כבר היום, כלי רכב אוטונומיים נוסעים בערים שונות 
 Alliance of וסן פרננסיקו, לעתים )אך לא תמיד( בליווי נהג אנושי מפקח. לפי עדות מנכ"ל ה-  ירושלים  כמו פיטסבורג, פניקס, 
Automobile Manufacturers בפני הסנאט האמריקני ביוני 2017, אוטומציה ברמה 4 באזורים גיאוגרפיים מוגדרים תהיה זמינה ככל 

הנראה בשנים הקרובות, אבל נהיגה אוטונומית לחלוטין, ללא מגבלות, לא תתרחש ככל הנראה לפני 2025 או מאוחר יותר. 25

24 שם.

 Statement of the Alliance of Automobile Manufacturers before the Senate Committee on Commerce, Science and Transportation.  25

.June 14, 2017. Presented by Mitch Bainwol, President and CEO



 - 30 - 

ברמת  יהיו   2030 בשנת  שיימכרו  הרכב  מכלי   50% ,)high disruption( מסיבית  חדירה  בתסריט  "מקינזי",  חברת  של  דו"ח  לפי 
אוטומציה 3 ומעלה, ו-15% מכלי הרכב יהיו אוטונומיים לגמרי, זאת בהנחה שהמכשולים הטכנולוגיים והרגולטוריים ייפתרו עד אז 
)איור 9(.26 לפי דו"ח זה, בהתחשב בזמן שלוקח להחליף את כל כלי הרכב שעל הכביש, בארבעת העשורים הקרובים לא צפוי רוב ברור 

של רכבים אוטונומיים מלאים על הכביש בכל האזורים. 
 

איור 9 | תחזית למכירות של כלי רכב אוטונומיים בשני תסריטי קצה – high disruption ו-low disruption )מקור: "מקינזי"( 27
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.McKinsey. Automotive revolution – perspective towards 2030. January 2016 26

27 שם.
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הערכות אלו לגבי הטמעת הטכנולוגיות מצביעות על חלון זמן רחב, ועל כך, שקצב המכירות צפוי להיות אטי בעשור הקרוב ולהתגבר 
אחרי 2025-2030. בהתאם, דו"ח של ה-Regional Planning Association באזור ניו-יורק, ניו-ג'רזי וקונטיקט משתמש בנתונים של 

"מקינזי" ומחלק את העשורים הבאים לארבעה שלבים: 28 

 

שינויים משמעותיים בסביבה 
הבנויה. 

עלייה מ-15% מכירות בשנת 
2030 ל-75% בשנת 2040.

כלי רכב באוטומציה מלאה יהיו 
זמינים מסחרית, אבל השילוב 

בין כלי רכב אוטונומיים ורגילים 
באותו מרחב יוביל לתוצאות 

מעורבות ולשיפור נקודתי בלבד. 

2040 והלאה2022-20172027-20222040-2027
מערכות רכב, המבוססות על 

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, 
ישתפרו ויהפכו לזולות יותר, 

במקביל לירידה בשיעור הבעלות 
על רכב. 

שונות,  בערים  אחרת  יאומצו  הללו  הטכנולוגיות  כי  להניח  ואפשר  גיאוגרפי,  מימד  גם  יש  הטכנולוגיה  לאימוץ  הזמן,  למימד  מעבר 
כפונקציה של המבנה העירוני, התרבותי, הכלכלי והרגולטורי. דו"ח של חברת "מקינזי" מצביע על שלושה תסריטים אפשריים עבור 

שלושה סוגי ערים: 29 

ערים צפופות בכלכלות מתפתחות: במדינות מתפתחות מתרחשים תהליכי עיור מהירים, והערים מתאפיינות לעתים קרובות   >>
ירודה. בערים אלו, החדירה של מכוניות אוטונומיות לא  ירודות, בבנייה א-פורמלית ובאיכות אוויר  בצפיפות גבוהה, בתשתיות 
סבירה בטווח הקצר והבינוני, והתרחיש הסביר ביותר הוא המעבר לתחבורה נקייה של כלי רכב חשמליים, תוך הגבלת הבעלות על 

רכב פרטי, עידוד תחבורה משותפת ושיפור מערכות התחבורה הציבורית. 

.Regional Planning Association. New Mobility: Autonomous Vehicles and the Region. A Report of the Fourth Regional Plan, October 2017  28

.McKinsey and Bloomberg New Energy Finance, An Integrated Perspective on the Future of Mobility, October 2016  29
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קרובות  לעתים  היא  פרטי  רכב  על  בעלות  מצמיחתן,  כחלק  פרבור  תהליכי  שחוו  בערים  מפותחות:  בכלכלות  פרוסות  ערים   >>
הכרחית, והמצב הזה צפוי להישאר על כנו בעתיד הנראה לעין. הרכב הפרטי ימשיך להיות אמצעי התחבורה העיקרי, ובמקביל 
צפויים הצרכנים לאמץ טכנולוגיות חדשות, כגון נהיגה אוטונומית והנעה חשמלית. תסריט זה מלווה גם באזהרה: לאור העלות 
השולית הנמוכה לכל קילומטר ברכב חשמלי, ולאור נוחות הנסיעה ברכב אוטונומי והיכולת לשלוח את הרכב לסידורים או למצוא 
חניה, הביקוש לתחבורה עשוי לגדול ויחד איתו הנסועה והגודש. לפי הערכות, הנסועה עלולה לגדול ב-25% עד שנת 2030, כשרוב 

הגידול מיוחס לנסיעות ברכב פרטי אוטונומי.

ערים צפופות עם הכנסה גבוהה: באזורים מטרופוליניים צפופים יש ביקוש פוטנציאלי למגוון רחב של פתרונות ניידות שונים,   >>
ולעתים קרובות כבר קיימת תשתית של תחבורה ציבורית ומערכות הסעת המונים שיוכלו לעבור אוטומציה בעצמן, או להיות 
יומם  וגמישים, והנוסעים ישלבו בשגרת  זולים  ניידות  ניידות משלימים. בערים אלו יתפתח מגוון אמצעי  משולבות עם שירותי 
יותר  לנסוע  צפויים  אנשים  זה,  במצב  כי  מעריך,  "מקינזי"  דו"ח  ציבורית.  ותחבורה  שיתופית  תחבורה  אוטונומיים,  רכבים   בין 
)ב-20%-50%( בשל המחיר הזול ונוחות הנסיעה, אולם מספר המכוניות יישאר זהה או יירד בשל רמת שיתוף גבוהה וייעול קיבולת 
הכביש. שיעור כלי הרכב החשמליים יכול להגיע לשני שלישים מכלל כלי הרכב, בעוד כלי רכב אוטונומיים עשויים להוות 40% מכלל 
כלי הרכב. תסריט זה משקף את השינוי הרדיקלי ביותר מהמציאות הנוכחית. בטווח הקרוב, הוא סביר יותר בערים צפופות עם 

הכנסה גבוהה, כגון שיקגו, הונג קונג, לונדון וסינגפור.

הערכות אלו הן כלליות, ואפשר לשער, כי בפועל הטמעת הטכנולוגיות לא תהיה אחידה במרחב. ייתכן שגם בתוך המרחב המטרופוליני 
יהיו אזורים שבהם הטכנולוגיה תיושם מוקדם יותר, ובשיעור חדירה גבוה יותר, לעומת אזורים סמוכים אחרים. במקומות שונים יכולים 

להיווצר מודלים ותמהילים שונים של פתרונות תחבורה, כתלות בסיטואציה המרחבית, ברגולציה ובהעדפות הצרכנים.
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היערכות לתחבורה חכמה: מבט מהעולם
ברחבי העולם מפורסמים תוכניות ודו"חות המנתחים את המשמעויות של מהפכת התחבורה החכמה. הדו"חות הללו נערכים על ידי 
חברות ייעוץ, גופי מחקר ואקדמיה, ארגונים ללא כוונת רווח, גופי תכנון ורשויות מקומיות או אזוריות. חלקם מתייחסים לעיר או לאזור 

ספציפיים בעוד אחרים הם יותר כלליים במהותם. להלן מובאות כמה דוגמאות: 

Development of Automated Vehicles in the Netherlands: Scenarios for 2030 and 2050 | TU 
Delft, 2015
דו"ח של אוניברסיטת TU Delft. מטרתו היא לזהות תסריטים אפשריים של חדירת כלי רכב אוטונומיים בהולנד ולהעריך את ההשלכות 
האפשריות על התנועה, על דפוסי הנסיעה ועל תכנון התחבורה בשני אופקי זמן )2030 ו-2050(. התסריטים פותחו בשיתוף מומחים בתחומי 

התכנון, הטכנולוגיה והמחקר. התכניות והעבודות שנעשות בהולנד רלוונטיות במיוחד לישראל, מכיוון ששתי המדינות קטנות וצפופות. 

Towards New Urban Mobility: The case of London and Berlin | London School of Economics 
and Political Science, LSE Cities and the Innovation Centre for Mobility and Societal Change 
(InnoZ), 2015
דו"ח של ה-London School of Economics. במסגרתו, נערך סקר בברלין ובלונדון, בקרב 1,000 נבדקים בכל עיר. בסקר נבחנו 

העמדות של הנבדקים כלפי אמצעי תחבורה שונים, טכנולוגיה ונסיעות, על מנת להבין מהי נכונותם לאמץ אמצעי תחבורה חדשים. 

New Mobility: Autonomous Vehicles and the Region | Regional Planning Association. October 2017
דו"ח של ה-Regional Plan Association, גוף ללא כוונת רווח שעוסק במדיניות תכנון עבור ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט. הדו"ח מסמן 
תחומי פעילות שנדרשת בהם מדיניות על מנת להבטיח את מקסום התועלות של הרכב האוטונומי ולמזער ככל האפשר את הסיכונים. 
הדו"ח מתייחס, בין היתר, למשמעות של רכבים אוטונומיים עבור מרכזים אורבניים ועבור סביבות פרבריות, וכן לנושאים של תעשייה 

וטכנולוגיה, שוויון הזדמנויות ונגישות ואדפטציה של כוח העבודה. 

Taming the Autonomous Vehicle: A Primer for Cities | Bloomberg, March 2017
הדו"ח מהווה חלק מהעבודה של קרן "בלומברג" בערים שונות בעולם. הדו"ח נכתב על מנת לסייע לערים להיערך בצורה מיטבית לרכב 
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האוטונומי, כשלב מקדים לעבודה פרטנית יותר מול עשר ערים ספציפיות )לוס אנג'לס, וושינגטון, אוסטין, נשוויל, בואנוס איירס, סאו 
פאולו, לונדון, פריז, הלסינקי ותל-אביב(. הדו"ח מרכז מידע לגבי הפיתוחים הטכנולוגים השונים, מביא תחזיות לעתיד, ממפה אזורים 
עם פוטנציאל גבוה לאימוץ כלי רכב אוטונומיים, מנתח את ההשפעה של השוק ושל הרגולציה על פיתוח הטכנולוגיה ומציע זיהוי 

ראשוני של התועלות ושל ההשלכות הלא רצויות של כלי רכב אוטונומיים. 

Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles: Lessons from the City of Boston | World 
Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting Group, June 2018
דו"ח של ה-World Economic Forum בשיתוף עם חברת BCG. מטרת המחקר היא לבחון איך ישפיעו רכבים אוטונומיים על עתיד 
התחבורה העירונית. לצורך כך נערך מחקר רב-שלבי: )א( סקר צרכנים בקרב 5,000 איש ב-27 מדינות, )ב( קבוצות מיקוד, )ג( תחזיות 
לאימוץ מודלים שונים של תחבורה במטרופולין בוסטון, )ד( פיתוח מודל תחבורה לבחינת ההשפעה של רכבים אוטונומיים על מודל 

פיצול הנסיעות וגודש התנועה בעיר, תוך התייחסות לשונות בין שכונות שונות.

Blueprint for Autonomous Urbanism | National Association of City Transportation Officials 
(NACTO), Fall 2017
דו"ח של NACTO – ארגון גג שמאגד מחלקות תחבורה בערים שונות בצפון אמריקה. נקודת המוצא של הדו"ח היא, כי האופן שבו 
יחייבו גם שינוי בתכנון הרחובות. הדו"ח כולל שרטוטים  וכי השינויים בתחום הניידות  אנשים וסחורות נעים במרחב עתיד להשתנות 
)חתכים, תוכניות ופרספקטיבות( של מצב עתידי מוצע עבור סוגי רחובות שונים, כמו גם הצעות לשימושים שונים, שיחליפו את נתיבי 
החניה. בדו"ח קיים דגש על הסבת נתיבי תנועה מוטורית לטובת הליכה רגלית ורכיבה על אופניים, לצד הסעת המונים בקיבולת גבוהה.

 
Urban Mobility System Upgrade: How Shared Self-Driving Cars could Change City Traffic?  
International transport Forum, OECD, 2015 
מחקר של פורום התחבורה הבינלאומי ב-OECD. במסגרת המחקר פותח מודל לבחינת המשמעויות של אימוץ תחבורה אוטונומית 
שיתופית בעיר ליסבון. המודל בחן את ההשפעה של ארבעה תסריטים שונים על כמות כלי הרכב, על נפח הנסיעות )כולל בחלוקה 

לשעות ולאזורים( ועל הביקוש לחניה. 
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White Paper: Automated Vehicles in Canada | Canadian Council of Motor Transport Administrators, 
November 30, 2016 

דו"ח של המועצה הקנדית לתחבורה מוטורית. הדו"ח סוקר את הפעילות השוטפת, את הבעיות ואת החששות סביב הרכב האוטונומי. 
הוא מתייחס, בין היתר, לנושאים של רגולציה, חקיקה, אכיפה, מודעות הציבור, חינוך ובטיחות הציבור.

 
איור 10: דוגמאות לתוכניות ולדו"חות שנערכו בעולם



פרק ג׳

תחומי השפעה והשלכות מרכזיות
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ואנרגיה;  חשמל  ובנייה;  תכנון  ותנועה;  ניידות  גודש,  הבאים:  בתחומים  חכמה  תחבורה  של  המרכזיות  בהשלכות  מתמקד  זה  חלק 
הכנסות המדינה והרשויות המקומיות; יוקר מחיה; זיהום אוויר; בטיחות ובריאות הציבור; ועולם התעסוקה העתידי. עבור כל תחום 

נסקרות ההשלכות הפוטנציאליות וכן מובאות דרכי פעולה מומלצות למיצוי הפוטנציאל של מהפכת התחבורה החכמה.

3.1   גודש, ניידות ותנועה
הגודש בעידן התחבורה החכמה עשוי להתפתח בשני תסריטים מנוגדים: בראשון, התחבורה החכמה תסייע לייעול הקיבולת ולצמצום 

כמות כלי הרכב שעל כביש, ואילו בשני, היא תוביל להגדלת הנסועה ולהחרפת הגודש בכבישים.

התסריט החיובי: הגדלת הקיבולת והקלה בגודש 
התסריט הראשון נשען על ההנחה, כי בעידן הרכב האוטונומי עשויה קיבולת נתיבי התנועה לגדול משמעותית, בין היתר בזכות החיבוריות 
 World Economic-כלי הרכב.30 לפי סימולציה שעשו ה בין  ולהקטין את המרווחים  לייעל את הנסיעה  כלי הרכב שמאפשרת  בין 
Forum ו-BCG ושהתפרסמה בשנת 2018, הקיבולת של נתיב נתון גדלה ככל ששיעור הרכבים האוטונומיים גבוה יותר,31 ובמצב שבו 
כל כלי הרכב הם אוטונומיים הקיבולת של הנתיב יכולה לעלות ב-25% )איור 11(. הערכות ישנות יותר היו יותר אופטימיות: בין היתר 
נטען, שהטמעת טכנולוגיות של חיבוריות ובקרת שיוט אדפטיבית, בשיעור חדירה של 40% ויותר, יכולה להגדיל את קיבולת הכבישים 
ב-10%, בעוד ששיעור חדירה של 100% יכול באופן תיאורטי להכפיל את הקיבולת.32 השונות הגבוהה בין ההערכות נובעת מהאי-ודאות 
הגדולה בנושא ומהצורך להבחין בין קיבולת בכביש בין-עירוני לבין קיבולת ברשת עירונית, שתלויה במרכיבים נוספים כמו רמזור, מספר 

צמתים, עצירות ועוד. באופן כללי, המחקרים החדשים הם פסימיים יותר לגבי שיפור הקיבולת. 

30 באופן עקרוני ניתן לצמצם את הרווח בין כלי הרכב עד למצב של platooning, שבו כלי הרכב נוסעים בשיירה צמודה.

31  ככל הנראה, לא כולם יסכימו עם הטענה הזאת: שילוב בין כלי רכב אוטונומיים לרגילים נחשב לבעייתי.

 Milakis, D., Van Arem, B., & Van Wee, B. Policy and Society Related Implications of Automated Driving: A Review of Literature and  32

.Directions for Future Research. Journal of Intelligent Transportation Systems, 21.4 )2017(, 324-348
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33 )BCG-ו World Economic Forum-איור 11 | שיעור העלייה בקיבולת הכביש כפונקציה לשיעור כלי הרכב האוטונומיים בכביש )מקור: ה
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 World Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting Group, Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles: 33

Lessons from the City of Boston, June 2018
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בחינה שנעשתה על שדרות ווילשר )Wilshere Avenue( בלוס אנג'לס הראתה, ששינוי תמהיל התנועה והכנסת כלי רכב אוטונומיים 
מחוברים יכולים להוביל להכפלת קיבולת הרחוב לעומת המצב הנוכחי: כיום, 70% מהתעבורה ברחוב נעשית ברכבים פרטיים עם נוסע 
אחד בלבד. במצב זה, הקיבולת של הרחוב עומדת על 29,600 איש בשעה. לעומתו הוצע מצב חלופי, שבו מיועדים שני נתיבים להסעת 
המונים אוטונומית, המאפשרת קיבולת גבוהה. נתיבי תנועה אחרים מוסבים לצורך הרחבת המדרכות ולתוספת של שבילי אופניים, 
כאשר במקביל מופעלים תמריצים להגדלת מקדם המילוי בכלי רכב פרטיים ומשותפים. במצב המוצע, הקיבולת של הרחוב עומדת 
על יותר מ-70,000 איש בשעה )איור 12(. אפשר להבחין, כי חלק משמעותי מהגידול הוא תוצר של מעבר נוסעים מרכבים פרטיים 

לאוטובוסים אוטונומיים בקיבולת גבוהה, וכן מתוספת של שבילי אופניים שלא היו קיימים במצב הקודם. 
 

34 )Perkins+Will :איור 12 | הקיבולת בשדרות ווילשר כיום )מימין( ובמצב מוצע )משמאל( )מקור
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34 הבחינה נעשת על ידי משרד האדריכלים Perkins+Will, בשיתוף פעולה עם יועצי התחבורה Nelson/Nygaard וחברת שירותי הנסיעה ״Lyft״, והתפרסמה בינואר 

2018 בדו״ח ״Designing for Future Mobility״.
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נוסף על ייעול התנועה והגדלת הקיבולת, ישנן הערכות שלפיהן בעידן התחבורה החכמה יוחלפו חלק מכלי הרכב הפרטיים בנסיעות 
משותפות במודלים שונים, באופן שיכול לסייע להעלאת מקדם המילוי ולהפחתת הגודש בדרכים. אולם כפי שיפורט מיד, תחבורה 

שיתופית עלולה גם להגביר את הגודש. 

התסריט השלילי: הגדלת הנסועה, מרחקי היוממות והגודש בכבישים

בעידן הרכב האוטונומי, השיתופי והחשמלי, הגודש בכבישים עלול להחריף בשל הגורמים האלה: 

העדפה של שירותי נסיעה על פני תחבורה ציבורית: שירותי נסיעה במחיר תחרותי עשויים להוביל לירידה בביקוש לתחבורה   >>
ציבורית, בעיקר בנסיעות למרחקים קצרים )למשל בתוך מרכזי ערים(. ההערכות הללו מקבלות אישוש מניסוי טבעי שמתרחש 
כיום בערים שונות בעולם, עם ההתחזקות המשמעותית של שירותי נסיעות כגון "Uber" ו-"Lyft". בניו יורק, לדוגמה, ירד מספר 
הנוסעים בתחבורה הציבורית )לרבות ברכבת התחתית, שהייתה במגמת צמיחה מתמשכת( במקביל לעליית שירותי הנסיעות 

)איור 13(. 

מחקר אחר, שנערך על ידי רשות התחבורה של מחוז סן פרנסיסקו, העלה, כי חברות שירותי הנסיעות אחראיות ל-50% מהחמרת 
הגודש ברחובות העיר בשנים 2010 עד 2016. 36

 San Francisco County Transportation Authority, TNC’s & Congestion, Draft Report, October 2018 36
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איור 13 |  השינוי במספר הנוסעים באמצעי תחבורה שונים בעיר ניו יורק בין השנים 2012 ל-2013 )ימין למעלה(, בין 2013 ל-2014 )שמאל למעלה(, בין 2014 
35 )Schaller Consulting :ל-2015 )ימין למטה( ובין 2015 ל-2016 )שמאל למטה(. )מקור
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.Schaller Consulting, Subway and Bus Ridership from MTA New York City Transit, 2017 35
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העדפה של תחבורה לפי דרישה על פני הליכה ורכיבה על אופניים: המחיר התחרותי של שירותי נסיעה והיצע של פתרונות   >>
וכך  ובתנועה פנים-עירונית,  וברכיבה על אופניים גם במרחקים קצרים  תחבורה "מדלת לדלת" עלולים לפגוע בתנועה רגלית 

להגדיל את מספר הרכבים על הכביש וכן להוביל לפגיעה בבריאות הציבור )ראו פרק 3.6(. 

נסיעות ריקות: כלי רכב אוטונומיים ייסעו לעתים ללא נוסעים – במודל של תחבורה שיתופית הם ייסעו ריקים כמצב ביניים בין   >>
הורדה של נוסע אחד להעלאה של נוסע אחר, ובמודל של רכב פרטי עשויים בעלי הרכב להורות לרכב להסתובב כאלטרנטיבה 
לתשלום על חניה )בייחוד אם הרכב הוא חשמלי והעלות של הקילומטר השולי נמוכה במיוחד(, או לשלוח את הרכב לאסוף נוסעים 

או מוצרים. מצבים כאלו עשויים להגדיל את הגודש עבור כלל הרכבים שעל הכביש )איור 14(. 

איור 14 | סימולציה של השפעת מדיניות החניה של הרכב האוטונומי על הגודש בכביש בארבע אפשרויות: הרכב האוטונומי חונה ברחוב על בסיס מקום פנוי, 

הרכב האוטונומי חונה במגרש חניה, הרכב האוטונומי מסתובב ריק ולא חונה, והרכב האוטונומי בוחר באופן רנדומלי מבין האפשרויות הללו. מתוך הסימולציה 

 Bischoff, Maciejewski, :עולה, כי באפשרויות שבהן הרכב מסתובב ולא חונה, או בוחר באחת האפשרויות באופן רנדומלי, הגודש בכבישים מחמיר )מקור
37 )Schlenther and Nagel, 2018
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 Bischoff, J., Maciejewski, M., Schlenther, T., & Nagel, K. “Autonomous Vehicles and Their Impact on Parking Search”. IEEE Intelligent 37

.)2018( Transportation Systems Magazine
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תוספת של נסיעות חדשות: אחד היתרונות הבולטים של רכב אוטונומי הוא שיפור הניידות עבור אוכלוסיות שאינן נוהגות כיום,   >>
כגון קשישים, צעירים ובעלי מוגבלויות. כמו כן, כלי רכב שיתופיים ואוטונומיים יכולים לסייע להגביר את הנגישות לאזורים עם רמת 
שירות נמוכה של תחבורה ציבורית. אולם שיפור הנגישות, החיובית בפני עצמה, תביא עמה גם הגדלה של הנסועה. הדבר עלול 
להיות חמור במיוחד במצב של רכבים אוטונומיים בבעלות פרטית, כאשר ניתן לדמיין מצב עתידי שבו משפחה מחזיקה ברשותה 
כמה כלי רכב, המשמשים להסעת הילדים ולעריכת סידורים. כך, שאם לא תשתנה ההעדפה הקיימת לבעלות פרטית, בעיות 
הגודש עלולות רק להחריף בעידן התחבורה החכמה. כמו כן, המעבר לכלי רכב בהנעה חשמלית עלול אף הוא להגדיל את הנסועה 

ואת הגודש בכבישים עקב המחיר הנמוך של הטענה חשמלית. 38 

הגדלת מרחקי הנסיעה: בעוד שנהיגה למרחקים ארוכים עשויה להיות מעייפת, נסיעה ברכב אוטונומי צפויה להיות נוחה בהרבה   >>
ולאפשר ביצוע של פעולות שונות תוך כדי נסיעה. כך, שעלות הנסיעה עבור המשתמש, הכוללת גם רכיב של עלות בזבוז זמן, תקטן 
עם המעבר לכלי רכב אוטונומיים. לכן קיימת השערה נוספת, שלפיה בעידן הרכב האוטונומי מרחקי היוממות עשויים לגדול, וכך גם 

הנסועה. הגדלת מרחקי הנסיעה תשפיע גם על ההתפתחות העירונית, כפי שיפורט בהמשך )ראו מסגרת בעמוד 72(. 

בהתאם, סימולציות שנערכו עבור ערים שונות מצביעות על תוצאות מעורבות: 

בוסטון: לפי סימולציה של BCG וה-World Economic Forum, בעידן הרכב האוטונומי ייעשו שליש מהנסיעות באזור בוסטון במסגרת   >>
שירותי ניידות, לעומת 7% היום, כאשר רובן המוחלט של הנסיעות הללו )87%( יתקיימו ברכבים אוטונומיים. עוד עולה מתוך המודל, כי 
מספר כלי הרכב הכולל שעל הכביש יירד ב-15% – תוצר של מעבר מכלי רכב פרטיים לשירותי נסיעה, אולם תתרחש עלייה של 16% בנסועה 

של כלי רכב – תוצר של נסיעות חדשות, שהיו מתקיימות קודם לכן בתחבורה ציבורית )או שלא היו מתקיימות כלל( ושל נסיעות ריקות.

ההשפעה אינה צפויה להיות אחידה בכל המרחב, ובעוד בחלק מהאזורים צפוי לחול שיפור, באזורים אחרים תחול הרעה לעומת   
המצב הנוכחי. לפי המודל, זמן הנסיעה הממוצע באזור המטרופוליני אמנם יירד ב-4.3%, אולם קיימת שונות גבוהה בין אזורים, 

ובמרכז העיר זמן הנסיעה דווקא יעלה ב-5.5%, במקביל לירידה של 16% בשימוש בתחבורה ציבורית )איור 15(.

38 עלות החשמל  לקילומטר במכונית החשמלית נמוכה ב-50% מעלות הדלק לקילומטר )ללא מיסוי על הדלקים והחשמל(. לפי: משרד האנרגיה, יעדי משק האנרגיה לשנת 

2030: טיוטה להתייחסות הציבור, אוקטובר 2018.
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איור 15 | תחזית לפיצול נסיעות ולשינוי בזמן נסיעה באזור בוסטון רבתי )משמאל(, במרכז העיר בוסטון )במרכז(, ובשכונה פרברית )מימין(. אפשר לראות, 

כי הרכב האוטונומי משפר את זמן הנסיעה בעיקר בשכונות פרבריות, אך מחמיר את המצב במרכז העיר, שם שירותי ניידות עשויים להחליף נסיעות בתחבורה 
39 )BCG-ו World Economic Forum-ציבורית, בהליכה רגלית או ברכיבה על אופניים )מקור: ה

« בוסטון )כללי( « אזור העיר התחתית 
)downtown(    

החמרה

שיפור בינוני

עתיד                        הווה

תחבורה ציבורית )רכבת תחתית, אוטובוס, רכבת(

רכב פרטי )רגיל או אוטונומי(

שירותי ניידות )רגילים או אוטונומיים(

עתיד                        הווה עתיד                        הווה

שיפור משמעותי
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     מחוץ למרכז העיר
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 World Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting Group, Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles: 39

Lessons from the City of Boston, June 2018
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ליסבון: מחקר של פורום התחבורה הבינלאומי ב-OECD ערך סימולציית תנועה בעיר ליסבון. במסגרתה נבחנו תסריטים לאימוץ   >>
מלא )100%( וחלקי )50%( של תחבורה אוטונומית-שיתופית, בשני מודלים אפשריים )עם שיתוף נסיעות וללא שיתוף נסיעות(, 
16(. הסימולציה הראתה כי קיים פוטנציאל  עם ובלי הסעת המונים איכותית, כך שהתקבלו שמונה תסריטים אפשריים )איור 
להפחתה משמעותית של מספר כלי הרכב הדרושים על מנת לספק את צרכי הניידות הנוכחיים, אולם פוטנציאל זה מתממש רק 
בחלק מהתסריטים. בתסריט חדירה של 100%, במודל של נסיעות משותפות ובשילוב מערכת הסעת המונים, ניתן להפחית את 

צי כלי הרכב ב-90%. לעומת זאת, בתסריט חדירה של 50%, ללא מערכת הסעת המונים, המצב הנוכחי לא משתפר ואף מורע. 

הנתונים הללו משתקפים גם בצורכי החניה: בתסריטים לאימוץ מלא )100%( של תחבורה אוטונומית-שיתופית, המודל הראה כי   
צרכי החניה יורדים באופן משמעותי: מ-160,000 מקומות חניה ל-8,900-25,600 מקומות חניה, בהתאם לתת-החלופות השונות 
ל-1.2 מיליון מ"ר של שטחי חניה במגרשים  ועד  נתיבי חניה,  זה עשויים להשתחרר 1.5 מיליון מ"ר של  16(.40 בתסריט  )איור 
פרטיים. אולם הירידה בצורכי החניה מתרחשת רק בתסריטים של אימוץ מוחלט של ניידות אוטונומית-שיתופית. לעומת זאת, 
תחבורה  כי  עולה,  כך  מתוך  לגדול.  עשויים  ואף  יורדים  אינם  החניה  צורכי   ,50% של  חלקי  חדירה  שיעור  שמניחים  בתסריטים 
שיתופית אוטונומית לא מובילה בהכרח לחיסכון במקומות חניה, ובמצב של אימוץ חלקי של תחבורה שיתופית אוטונומית 

וללא מערכת הסעת המונים אף מתרחשת הרעה ביחס למצב הבסיס. 

 International Transport Forum, Urban Mobility System Upgrade: How Shared Self-Driving Cars could Change City Traffic?, OECD, . 40

.2015
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 International Transport ושיתוף כלי רכב( )מקור:  | מספר מקומות חניה דרושים בתסריטים שונים של תחבורה משותפת )שיתוף נסיעות   16 איור 
41 )Forum

עם / בלי מערכת תחבורה מודל השיתוףתסריט
להסעת המונים

שיעור מהמצב מקומות חניה נדרשים
ההתחלתי )%(

המצב ההתחלתי 
)baseline(

160,000עם מערכת להסעת המונים

אימוץ מלא )100%( 
של תחבורה אוטונומית 

שיתופית

שיתוף נסיעות
)רובו-טקסי(

11,5637.2ללא מערכת להסעת המונים

8,8915.6עם מערכת להסעת המונים

שיתוף רכבים
25,62116.0ללא מערכת להסעת המונים

17,11010.7עם מערכת להסעת המונים

אימוץ חלקי )50%( של 
תחבורה אוטונומית 

שיתופית

שיתוף נסיעות
)רובו-טקסי(

5,928 )שיתופיים( + ללא מערכת להסעת המונים
153,122 )פרטיים(

99.4

4,622 )שיתופיים( + עם מערכת להסעת המונים
116,689 )פרטיים(

75.8

שיתוף רכבים

12,705 )שיתופיים( + ללא מערכת להסעת המונים
153,330 )פרטיים(

103.8

9,561 )שיתופיים( + עם מערכת להסעת המונים
116,467 )פרטיים(

78.8

41  שם.
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מטרופולין תל-אביב: גולן בן-דור, דוקטורנט מאוניברסיטת תל-אביב, בהנחיה של פרופ' יצחק בננסון מאוניברסיטת תל-אביב   >>
וד"ר ערן בן-אליא מאוניברסיטת בן–גוריון, ערך סימולציה של שימוש ברכב אוטונומי שיתופי כאמצעי תנועה בלעדי במטרופולין 
תל-אביב בעזרת מודל תחבורה דינמי. הסימולציה דימתה מצב, שבו כל הנסיעות בתוך המטרופולין מתבצעות באמצעות רכב 
אוטונומי שיתופי, המחליף הן כלי רכב פרטיים והן תחבורה ציבורית )כאשר במטרופולין מתקיימות גם נסיעות של כלי רכב רגילים, 
הפנים- הנסיעות  כלל  את  לשרת  ניתן  כי  עולה,  הסימולציה  מתוך  במודל(.  רקע  תנועת  ומהווים  למטרופולין  מחוץ  שמגיעים 

ויותר. הגדלת הצי מעבר לסף של 50,000 מקצרת את  כלי רכב אוטונומיים-שיתופיים בגודל 50,000  צי של  מטרופוליניות עם 
זמן ההמתנה בין רגע ההזמנה ובין הגעת הרכב. צי בגודל של 100,000 כלי רכב – כמחצית ממספר כלי הרכב שעושים נסיעות 
פנים-מטרופוליניות בשעות השיא כיום – די בו על מנת להבטיח המתנה של כמה דקות ועשוי לבטל לגמרי את עומסי התנועה 
בכל שעות היום, כאשר רוב הנסיעות במצב זה מתבצעות עם כשני נוסעים ברכב )מתוך ארבעה מושבים( )איור 17(.42 אולם 
תוצאות ראשוניות מצביעות על כך, שפקקי תנועה יווצרו בחלק קטן מאוד מהכבישים ובמקרה של הזמנות נסיעה בו-זמניות של 

אנשים רבים המתגוררים באותה שכונה.

מתוך הסימולציה עולה סימן שאלה בסיסי לגבי היישומיות של התסריט המוצע: צי קטן יחסית, בעלות הפעלה נמוכה, מוביל   
ואילו צי גדול, שמוביל לזמני המתנה סבירים, אינו מוצדק כלכלית מבחינת  לזמני המתנה ארוכים מדי עבור חלק מהנוסעים, 
החברה המפעילה. אי לכך, בשלב זה החוקרים מניחים, כי כלי רכב אוטונומיים-שיתופיים לא יחליפו לגמרי את אמצעי הנסיעה 
האחרים, אלא ישממש כפתרון תחבורתי משלים. כיום עורכים החוקרים סימולציות נוספות, שלוקחות בחשבון גם את מאפייני 

הנוסעים והתנהגותם ואת יחסי הגומלין מול אמצעי נסיעה קיימים – רכב פרטי ותחבורה ציבורית.

42 בן-דור, ג., בן-אליא, ע. ובננסון, י., סימולציית חדירת רכב אוטונומי שיתופי כאמצעי נסיעה במטרופולין ת"א, מצגת שהוצגה ביום העיון "השלכות עידן הרכב האוטומטי על 

.http://media.mot.gov.il/PDF/HE_MADAN/golan.pdf :'שימושי הקרקע והתכנון העירוני" בארגון משרד התחבורה, 09/10/2018, תל-אביב. ר
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איור 17 | נפחי התנועה בסימולציה נמוכים ב-48% מנפחי התנועה כפי שהם מתועדים בספירות )מקור: בן-דור, בן-אליא ובננסון, 2018( 43
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ספירת תנועה נפחי תנועה, מהסימולציה )כלל סוגי הדרכים(

43 שם.
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גודש, ניידות ותנועה: הדרך קדימה 
השאלה האם התחבורה החכמה תוביל להקלה או להחמרה של הגודש בכבישים היא קריטית למדינת ישראל, לאור הגידול המתמשך 
והמשמעותי של הגודש בכבישים44 ולאור העלייה המשמעותית שחלה בעשור האחרון במשך זמן ההגעה לעבודה.45 בישראל, הפחתת 
מספר כלי הרכב שעל הכביש והגדלת מקדם המילוי של כל רכב יכולים להיות משמעותיים מאוד: לפי דו"ח של מוסד שמואל נאמן, 
העלאת מקדם המילוי בישראל בשעות העומס – מ-1.1 היום ל-1.3-1.4 – יכול להביא לשיפור של כ-50% במהירות הממוצעת בכבישים. 
מקדם מילוי של 1.5, שדורש צמצום של 20% במספר המכוניות שנוסעות בכל נקודת זמן, ובשינוי התנהגותי של כשליש מכלל הנוסעים, 

היה פותר את הגודש כמעט לחלוטין. 46

הפחתת הגודש בכבישים תתרום לאיכות החיים ולרווחה של כלל האוכלוסייה וכן יכולה להוביל לחיסכון של עשרות מיליארדים למשק: 
לפי אומדן שנעשה במשרד האוצר ובמשרד התחבורה בתחילת 2018, הנזק השנתי מהגודש התחבורתי עומד כיום על כ-35 מיליארד 
ש"ח – והמספר צפוי להכפיל את עצמו עד שנת 2040, אז האובדן הכלכלי השנתי צפוי להגיע לכדי כ-70 מיליארד ש"ח. אומדנים 
אחרים שנעשו בעשור האחרון על ידי משרדי ממשלה שונים העריכו את הפסד התוצר בגין הגודש בכבישים בכ-2%, שמיתרגמים היום 
לכ-25 מיליארד ש"ח. אולם הערכות אלו נחשבות לשמרניות ומתייחסות להפסד שעות אדם בגודש, ללא התייחסות לאובדן רווחה.47  
אומדנים אלו לא כוללים גם עלויות חיצוניות נוספות של הגודש, לרבות החמרת זיהום האוויר, תעוקה נפשית עקב שהייה ממושכת 
בפקקים, הוצאות יתר של משקי בית על רכישת רכבים פרטיים ותפעולם וצמצום מרחב הבחירה של הפרט בבואו לבחור את מקום 

העבודה שלו או את מקום מגוריו. 48 

44 קצבי הגידול בנסועה ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם וכן מקצב הגידול באוכלוסייה. בשנת 2016 הסתכמה הנסועה הכללית בכ-57 מיליארד 

קילומטרים – עלייה של 14.4% בהשוואה לשנת 2015. מאז שנת 2000 ועד שנת 2016 גדלה הנסועה השנתית ב-57%, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-77%. לעומת זאת, שטח 
הכבישים גדל ב-42% ואורכם גדל ב-18%. לפי: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2017.

45 בעשור האחרון חלה עלייה במשך זמן ההגעה לעבודה, בעיקר בקרב אלו העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם. עבורם, משך הנסיעה הממוצע למקום העבודה עלה ב-30% – מ-30 

דקות בשנת 2015 ל-39 דקות בשנת 2016. עלייה זו קשורה לעומס בדרכים וכן להתרחקות של מקום העבודה ממקום המגורים. מתוך: בנק ישראל, דין וחשבון 2017, מרץ 2018. 
46 טרכטנברג, מ., כהן, ש., פרדו, א. ושרב, נ. להתיר את "הפקק הגורדי": מתווה תחבורתי לטווח הקצר. מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון – מכון טכנולוגיה 

לישראל, ספטמבר 2018. 
47 עומר מואב ושני שרייבר מציעים להעריך את אובדן הזמן עקב גודש סביב 4% מהתוצר, בהתחשב בפגיעה בתוצר ובפגיעה ברווחה. על פי אומדן אובדן תוצר של 4%, עלות 

אובדן הזמן בגודש הסתכמה בשנת 2016 בכ-49 מיליארד ש"ח. על בסיס שיעור צמיחה ריאלי שנתי של 3%, עלות זו צפויה להגיע לכ-100 מיליארד ש"ח בשנת 2040. מתוך: 
מואב, ע. ושרייבר, ש., כיצד ניתן לצמצם את הצפיפות בכבישים על ידי אימוץ אגרות גודש. מכון אהרון למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה, יוני 2017. 

48  טרכטנברג, מ., כהן, ש., פרדו, א. ושרב, נ. להתיר את "הפקק הגורדי": מתווה תחבורתי לטווח הקצר. מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון – מכון טכנולוגיה 

לישראל, ספטמבר 2018; מואב, ע. ושרייבר, ש., כיצד ניתן לצמצם את הצפיפות בכבישים על ידי אימוץ אגרות גודש. מכון אהרון למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה, 

יוני 2017. 



 - 50 - 

מהותי, אם כן, שמדינת ישראל תצעד לקראת התסריט הראשון, של הקלה בגודש, שיפור איכות החיים והקטנת הנזק השנתי מגודש 
תחבורה, שעומד כיום על כ-35 מיליארד ש"ח – תוך מניעה ככל האפשר של התסריט השני, שבו הרכב האוטונומי מוביל להחרפת הגודש.

מתוך המודלים והמחקרים שנסקרו לעיל מסתמן, כי הגדלת מקדם המילוי וקיבולת הכביש באמצעות תחבורה ציבורית ושיתופית, 
יותר ולהפחתת הגודש בכבישים. זאת, בניגוד לתרחיש עתידי שבו מרבית כלי הרכב  זו שתוביל למודל פיצול נסיעות מאוזן  היא 

האוטונומיים הם בבעלות פרטית, ובו מתבצעות נסיעות ריקות או עם אדם בודד. 

חשוב להדגיש: כיום קיימת העדפה מובהקת בקרב אנשים לבעלות על רכב פרטי ולנסיעה ללא שותפים זרים, וקשה להאמין שהעדפה 
זו תשתנה בקלות. הנסיעה לבד ברכב פרטי מביאה עמה יתרונות רבים – היא מאפשרת חופש פעולה לאורך היום ומאפשרת לנהג 
לבחור בקלות מתי יגיע לעבודה ומתי ייצא הביתה, היא נותנת פתרון לניידות "מדלת לדלת" והיא לא מאלצת את הנוסע לחלוק מרחב 
קטן ואינטימי עם זר. יתרה מכך, במצב הנוכחי התחבורה הציבורית אינה מספקת אלטרנטיבה אמתית לרכב פרטי, הן מבחינת הפריסה 

הגיאוגרפית והן מבחינת רמת השירות הנמוכה. 

לכן, נדרשת מדיניות שתחולל שינוי מהמצב הקיים ותרתום את מהפכת התחבורה החכמה על מנת להפוך את התחבורה הציבורית 
והשיתופית לאטרקטיבית ולאלטרנטיבה ראויה לרכב הפרטי. להלן קווי פעולה אפשריים ברוח דברים אלו: 

תמחור חכם ותמריצים לעידוד נסיעה במקדם מילוי גבוה: הרעיון של תמחור חכם של נסיעות, לפי מרחק, מקום, זמן ומקדם   >>
מילוי, נידון בעולם ובישראל כאמצעי לוויסות התנועה ולניהול ביקושים )כמו גם כמודל חלופי למיסוי הקיים, לאור חשש לפגיעה 
הדלק,  צריכת  על  מס  משלם  הנהג  הקיים,  במודל   .)3.4 פרק  ראו  החכמה–  התחבורה  בעידן  המדינה  בהכנסות  משמעותית 
ללא תלות במקום, בשעה ובמקדם המילוי של הרכב, כך שמס על ליטר דלק בדרום הארץ, בשעה שמונה בערב, ברכב המכיל 
שלושה אנשים, זהה למס על ליטר דלק בכניסה לתל-אביב ביום ראשון בבוקר, ברכב המכיל את הנהג בלבד. לעומת זאת, מיסוי 
דיפרנציאלי, שלוקח בחשבון את המקום, את הזמן, את הנסועה ואת מקדם המילוי, יכול לתפוס בצורה טובה יותר את ההשפעות 
החיצוניות של נסיעה ברכב ולשמש ככלי לוויסות התנועה. לפיכך, מיסוי מסוג זה יכול להתאים לעידן של תחבורה חכמה, לאור 
החשש לעלייה בנסועה ולהחרפת הגודש בכבישים עם ירידת העלות השולית של כל קילומטר, ובהינתן שיהיו קיימות חלופות 
ראויות של הסעת המונים או שיתוף נסיעות. בשנים האחרונות מדינת ישראל מבצעת את הניסוי "נעים לירוק", שנועד לבחון את 
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ההשפעות של תמריצים כספיים על הרגלי נסיעה, וכן הועלו הצעות לרפורמה במסים המוטלים על רכבים פרטיים )ראו הרחבה 
במסגרת בעמודים 84-85(. 

הטמעה של מהפכת התחבורה החכמה בתחבורה ציבורית ושיתופית: הצפיפות במדינת ישראל מחייבת תחבורה שיתופית   >>
וציבורית, אולם בפועל, השימוש ברכב הפרטי בישראל הוא הדומיננטי, והתחבורה הציבורית סובלת מרמת שירות נמוכה ומתדמית 
ירודה. לכן הטמעה של חשמול, אוטומציה וחיבוריות בתחבורה הציבורית העירונית, כשלב ראשון, יכולה להוביל לשינוי משמעותי 

הן ברמת השירות של התחבורה הציבורית והן בתדמיתה בקרב הנוסעים, במקביל להפחתת הגודש בכבישים. 

תחבורה ציבורית עירונית מתאימה במיוחד לאוטומציה ולחשמול – כלי הרכב נוסעים באזורים מוגדרים, שניתן למפות באופן   
מדויק ולעתים קרובות בנתיבים ייעודיים; הם חונים במסופים שניתן לצייד בתשתיות טעינה; אוטובוסים עירוניים אחראים כיום 
על חלק משמעותי מזיהום האוויר מתחבורה במרכזי הערים, כך שחשמולם יכול לשפר את איכות האוויר בריכוזי אוכלוסין )ראו 
יכולים להפוך את  יכולת ישירה להשפיע עליהם דרך רגולציה ומכרזי הפעלה. האוטומציה והחשמול  יש  פרק 3.6(; ולממשלה 
האוטובוסים העירוניים לאמצעי תחבורה מדויק, נוח, יעיל, שקט ונקי, לייעל ולשפר את רמת השירות של התחבורה הציבורית 

ולהפוך אותה לאלטרנטיבה ראויה לרכב פרטי. 

בהקשר זה חשוב להבהיר, כי המונח "תחבורה ציבורית" אינו מתייחס רק לאוטובוסים אלא למנעד רחב של כלי רכב, מסוגים   
ומגדלים שונים, ברמות שירות שונות, שנעים במסלולים קבועים או גמישים – החל ממערכות הסעת המונים, דרך שאטלים, 
מיניבוסים ושירותי נסיעה "מדלת לדלת", ועד לפתרונות ניידות אישיים, כגון אופניים וקורקינטים )ראו הרחבה במסגרת בעמודים 
53-54(. התמהיל של פתרונות התחבורה הנדרשים צריך להיקבע מתוך ניתוח מעמיק של האופטימום התחבורתי, שיספק את 

צורכי הניידות החזויים.

הבטחה של נגישות מידע לצורך פיתוח מערכות אינטגרטיביות לשירותי ניידות: יש להבטיח כי החברות המפעילות, משרדי   >>
הממשלה והרשויות הרלוונטיות ינגישו את המידע הנדרש לפיתוח מערכות אינטגרטיביות לשירותי ניידות; זאת על מנת שחברות 
וגופים שונים יוכלו לפתח יישומים שיעניקו שירות לנוסע בכל שלבי הנסיעה )תכנון מסלול, הזמנה, כרטוס ותשלום( תוך שילוב בין 
אמצעי ניידות שונים. מערכות מסוג זה יוכלו לסייע לחשוף בפני הנוסע את סך האלטרנטיבות שעומדות בפניו, ואת המחיר והזמן 
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הנסיעה עבור כל חלופה. חשיפת אלטרנטיבות חשובה לשינוי בהרגלי הניידות, מכיוון שלעתים קרובות הבחירה באמצעי ניידות 
נעשית מכוח הרגל ומתוך העדר מודעות מספקת לחלופות אחרות. 

הבטחה של רמת השירות ופרטיות הנוסע: הן מודלים של תמחור חכם והן מערכות לשירותי ניידות מחייבים שיתוף של דאטה   >>
בין החברות המפעילות ובינן לבין גופים שלישיים. מנגד, החיבוריות והדיגיטציה מגבירות את הצורך להגן על פרטיות המידע של 
הנוסעים וכן להבטיח שירות נאות לכלל האוכלוסייה, כך שלא תיווצר אפליה בין אוכלוסיות שונות. הסוגיות הללו דורשות רגולציה 
שתסדיר את שיתוף הדאטה מצד החברות המפעילות הפרטיות והציבוריות, בינן לבין עצמן, בינן לבין הרגולטור, ובינן לבין גופים 

שלישיים נוספים. 
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תחבורה ציבורית בעידן של תחבורה חכמה: לקראת מנעד של פתרונות תחבורה? 
האם מודלים חדשים ואמצעי תחבורה חלופיים יכולים לסייע למטרופולינים לצמצם את עומסי התנועה מבלי לבזבז עשרות מיליארדי 
דולרים על כבישים חדשים, מנהרות ורכבות קלות? איך תחבורה חכמה משתלבת עם המדיניות הנוכחית לקידום הסעת המונים, הליכה 

רגלית ורכיבת אופניים? מהי הגישה המיטבית שיש לנקוט בה? 

מחקרים ודו"חות מצביעים על כך, שההבחנה בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית הולכת ומאבדת מהרלוונטיות שלה ושמודלים ופתרונות 
חדשים ימלאו את הפער הקיים כיום בין תחבורה ציבורית לתחבורה אישית. 

במצב זה, מרחב ההזדמנויות יכול להשתנות – ולהתרחב: לרשות הנוסעים יעמוד מגוון רחב של אמצעי ניידות ופתרונות תחבורה, 
הנבדלים זה בזה בקיבולת הרכב )רכבים אישיים, מיניבוסים שיתופיים קטנים או הסעת המונים(, במודל הבעלות )פרטית, ציבורית 
ושיתופית( ובצורת ההפעלה )נהיגה אוטונומית או אנושית(. אותם מיניבוסים שיתופיים קטנים )אוטונומיים או רגילים( צפויים 

להפוך לאמצעי תחבורה משמעותי, שיכול להחליף קווי אוטובוס לא רווחיים ולהציע פתרון יעיל יותר מבחינת עלות ואנרגיה. 

פתרונות מסוג זה יכולים להגדיל את הנגישות לאזורים שסובלים היום מרמת שירות נמוכה בתחבורה ציבורית, כאשר במקביל, 
תחבורה ציבורית איכותית משמשת כעמוד השדרה של המערכת, ופתרונות של הסעת המונים בקיבולת גבוהה ימשיכו להיות 
לתנועה  במיוחד  להועיל  יכולים  אישית  והמותאמים  הגמישים  הפתרונות  גבוהה.  תעבורה  בעלי  בצירים  המועדפים  הפתרונות 

בקילומטר הראשון או האחרון, כחיבור בין התחבורה הציבורית ליעד הנסיעה. 

ייתכן שהעתיד קרוב לחזון שהלסינקי הציבה לשנת 2025, שלפיו אף אזרח לא יצטרך להחזיק רכב פרטי על מנת להתנייד ממקום 
למקום. הוא יוכל לבחור בין מגוון פתרונות תנועה – בדגש על שירותי נסיעה – ברכב, באופניים ובתחבורה ציבורית.* 

 .https://www.triplepundit.com/2014/08/helsinki-car-ownership  :ראיון עם מהנדסת תחבורה ממחלקת התכנון של הלסינקי *
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הסעת המוניםתחבורה שיתופית / ניידות בהזמנהתחבורה פרטית 
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3.2   תכנון ובנייה
נכתב בשיתוף עודד קוטוק, יועץ לתכנון עירוני לתחבורה עתידית למינהל התכנון, ואילנה שפרן, מנהלת אגף תחבורה, מינהל התכנון.

והמכונית,  אלו החשמלית, הרכבת  היו  שעברה  הובילו התפתחויות בתחום התחבורה לשינוי במבנה האורבני. במאה  ומתמיד  מאז 
שעודדו את התפשטות הערים ואפשרו את ההפרדה – הקיימת במידה רבה עד היום – בין מקום המגורים ובין מקום העבודה. הרכב 
הפרטי סחף את האדריכלים והמתכננים של תחילת ואמצע המאה העשרים, וערים רבות תוכננו אז מתוך מטרה לייעל ככל האפשר את 
התנועה המוטורית. אולם כיום, מערכות התנועה בערים רבות מתקשות לתפקד, ואותן ערים סובלות מבעיות של גודש וזיהום אוויר. 
יתר על כן, בעשורים האחרונים מתחזקת ההכרה, כי מודל עירוני, המבוסס על הפרדת שימושים וצפיפות נמוכה, הוא בין הגורמים 

המרכזיים לבעיית הגודש, וכי הוא מעודד את התלות ברכב הפרטי ואינו מאפשר את פריסתה של תחבורה ציבורית יעילה. 

גם במבט קדימה, ההתפתחויות העתידיות בתחבורה צפויות לשנות את האופן שבו אנשים וסחורות נעים במרחב העירוני, ואפשר 
להניח, שהן ישליכו על המבנה העירוני ועל היבטים כגון פריסת שימושי קרקע, ציפוף, התפשטות עירונית, תקני חניה וחתך הרחוב. 

על מנת לנצל את חלון ההזדמנויות לקידום יעדי תכנון ואיכות המרחב בטרם הבשילה המהפכה התחבורתית, מינהל התכנון שבמשרד 
האוצר מקדם עבודת הכנה מקיפה בנושא. במסגרת זו עתיד להתפרסם דו"ח ייעודי, הבוחן את מכלול המשמעויות החדשות לתכנון 
ולמרחב ודן, בין היתר, באפשרויות מעשיות לתכנון כבר בטווח הזמן הקצר. בהמשך לכך, בפרק זה מובאים דגשים להיבטי תכנון כחלק 

מסקירת ההשלכות המשקיות לתחבורה החכמה. 

יכולים  טכנולוגיים  שינויים  בעוד  ראשית,  פשוטים:  לא  באתגרים  להיתקל  עלולה  החכמה  התחבורה  למהפכת  התכנונית  ההיערכות 
להיות מהירים, תחום התכנון והבנייה מתאפיין בקצבי זמן ממושכים; חלק מהשכונות שמתוכננות כיום יוקמו רק בעוד עשור או שניים, 
ומבנים שנבנים כיום יישארו על כנם לעוד שנים ארוכות. שנית, ההשלכות של מהפכת התחבורה החכמה על תחום התכנון והבנייה 
ואימוץ של תחבורה שיתופית אוטונומית מהווה תנאי הכרחי למקסום התועלות של  תלויות במדיניות שתינקט בתחום התחבורה, 
תיושם,  שבו  האופן  על  להשפיע  עשויות  כיום  שמתקבלות  תכנוניות  החלטות  שלישית,  והבנייה.  התכנון  בתחום  החכמה  התחבורה 
תאומץ ותתקבל המהפכה התחבורתית, כך שהקשר בין תכנון לתחבורה הוא דו-כיווני: שינויים בתחבורה צפויים להשפיע על המבנה 

העירוני, אך גם המבנה העירוני משפיע על המודלים התחבורתיים שמיושמים בסופו של דבר.
כאמור, התועלות התכנוניות תלויות באופן שבו התחבורה החכמה תאומץ בפועל. אולם על מנת למפות את ההשלכות האפשריות 
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של מהפכת התחבורה החכמה על תחום התכנון והבנייה, פרק זה יוצא מתוך הנחת מוצא, כי ניתן יהיה להגיע לאימוץ אופטימלי של 
תחבורה חכמה לפחות באזורים ובשכונות מסוימים, ולאור זאת עוסק בשאלה כיצד חדירה מסיבית של תחבורה חכמה יכולה להוביל 
לייעול השימוש בקרקע, לתכנון מחדש של מרחב הרחוב, לציפוף המרחב העירוני ולהגדלת הישימות של התחדשות עירונית. בחינה 
מקיפה של מכלול הסוגיות בתכנון העירוני ותחבורה חכמה כלולה במסמך של מינהל התכנון על תכנון לציפוף ולאיכות באמצעות 

תחבורה שיתופית חשמלית ואוטונומית, העתיד להתפרסם במחצית הראשונה של שנת 2019. 

פוטנציאל לייעול השימוש בקרקע
אם תיושם מהפכת התחבורה החכמה באופן שיקטין את הגודש בכבישים ואת צורכי החניה, היא עשויה להוביל לייעול השימוש בקרקע 

בשלושה היבטים מרכזיים: 

שחרור שטחי חניה: כיום, חלק משמעותי מהמרחב העירוני מוקדש לחניה של כלי רכב – לאורך הרחובות, בחניונים פתוחים   )1(
עסק  לבתי  מוצמדות  חלקן  ציבורית,  בבעלות  חלקן   – בעלות  מבחינת  גם  מזו  זו  נבדלות  החניות  פרטיים.  ובמגרשים  ומבונים 
ואחרות ממוקמות במגרשי מגורים ומשויכות לבעלי דירות. בעידן התחבורה החכמה, הפחתת התלות ברכב פרטי ואימוץ מסיבי 
ו/או אוטונומיים עשויים לשחרר אותם שטחים שהיום מיועדים לחניה ולאפשר את הסבתם לשימושים  של מודלים שיתופיים 
אחרים. כיום, רוב הרשויות אינן מחזיקות מידע לגבי מצאי החניה הפרטית והציבורית שקיים בעיר )ראו מסגרת בעמודים 57-59(.

צמצום שטחי מיסעה:49 בהנחה שאימוץ יעיל של תחבורה שיתופית יוביל לירידה בנסועת כלי רכב ובמספרם, ושנסיעה של רכב   )2(
אוטנומי תהיה יעילה ומדויקת יותר מזו של נהג אנושי, ניתן יהיה לצמצם את רוחב נתיב הנסיעה ואף לבטל נתיבי נסיעה מבלי 

לפגוע ברמת השירות בכביש. 
שינוי קווי בניין: הצרת המיסעה וביטול נתיבי חניה יכולים לאפשר, במקרים מסוימים, להשתמש בקרקע שנוספה על מנת לקרב   )3(
את הבניין לרחוב ולהגדיל את נפחי הבנייה. שינוי קו הבניין מתאפשר גם בזכות היותה של התחבורה החשמלית שקטה ונקייה, כך 

שניתן לצמצם את מרחקי ההפרדה בין הבינוי ובין צירי תנועה. 

מכיוון שמבחינה כמותית עשוי שינוי בצורכי החניה להוביל לשחרור של שטחים גדולים, פרק זה יתמקד בעיקר בסוגיה זו, תוך התייחסות 
עקיפה לשתי הסוגיות הנותרות. 

49 מיסעה היא חלק הדרך המיועד למעבר כלי רכב גלגליים, באותו אופן שמדרכה מיועדת להולכי רגל.
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שטחי חניה במרחב העירוני: נתונים חלקיים וחסרים
רשויות לרוב אינן מחזיקות מידע לגבי מצאי החניה הפרטית והציבורית שקיים בעיר.50 במחקרים שנעשו בכמה אזורים בארצות הברית 
זוהו שטחי חניה נרחבים: במחוז לוס אנג'לס, לדוגמה, מספר מקומות החניה מוערך ב-18.6 מיליון – 3.3 מקומות חניה לכל רכב. מספר 
14% מכלל השטח האדמיניסרטיבי של  זה מיתרגם ליותר מ-500 קמ"ר )200 מייל רבועים(, המוקדשים לתשתיות חניה, המכסים 

המחוז. 51

במסגרת מחקר אחר נערכה ספירת מלאי של מקומות חניה בערים אחרות בארצות הברית, ונמצא עודף משמעותי של שטחי חניה. 
בפילדלפיה, לדוגמה, אותרו 3.6 מקומות חניה לכל משק בית ובסיאטל 5.6 מקומות חניה. במסגרת המחקר בוצע אומדן לשווי של כל 
מקום חניה, כפונקציה של מחירי הקרקע החציוניים באותו אזור ושל עלויות הבנייה של מקום החניה. לפי החישוב, השווי החלופי של 
1.6 מיליון מקומות החניה בסיאטל מוערך ב-35.8 מיליארד דולרים )לפי אומדן של 22,421 דולרים למקום חניה – אומדן גבוה בשל 
השכיחות של מבני חניה רב-קומתיים, שעלות הקמתם גבוהה(. בפילדלפיה אותרו 2.2 מיליון מקומות חניה, בשווי מוערך של 17.45 

מיליארד דולרים )לפי אומדן של 8,035 דולרים למקום חניה(. 52

אולם גם האומדנים הללו, חשובים ככל שיהיו, אינם משקפים באופן מלא את עלות החניה: לפי פרופ' דונלד שופ מה-UCLA, הקצאת 
מקומות חניה בחינם או במחיר מסובסד משיתה על הציבור בכללותו את עלות החניה, בעוד רק ציבור הנהגים נהנה ממנה. עלות 
הקמת החניון בבית מגורים, במגדל משרדים או במרכז מסחרי בסופו של דבר מתורגמת לעלייה במחירי הדיור, השירותים והמוצרים, 
וכך מתגלגלת על הציבור בכללותו. מבחינה אורבנית, חניות על-קרקעיות וכניסות לחניונים תת-קרקעיים מפריעים לרצף האורבני 

ופוגעים בנוחות ההליכה ברחוב. 

Shoup, D. The High Cost of Free Parking: Updated Edition. Routledge, 2017 50

 Chester, M., Fraser, A., Matute, J., Flower, C., & Pendyala, R. (2015). Parking Infrastructure: A Constraint on or Opportunity for 51

 Urban Redevelopment? A Study of Los Angeles County Parking Supply and Growth. Journal of the American Planning Association,

.81)4(, 268-286

 Research Institute for Housing America, Quantified Parking: Comprehensive Parking Inventories for Five U.S. Cities, Special 52

Report, 2018
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גם בישראל אין, ככל הידוע, נתונים סדורים לגבי מספר מקומות החניה הקיימים בערים ולגבי והשטח שהם תופסים. פריסת החניות 
ושיעור הקרקע המיועדת לחניה משתנים לפי תקופת ההקמה של השכונה, בשל השינויים בתקני החניה ובסטנדרטים לבנייה. 

דו"ח מלפני עשור העריך, כי בעיר תל-אביב יש כ-260,000 מקומות חניה, בחלוקה הבאה: 79,000 מקומות חניה ברחוב )30%(, 78,000 
פרטיים  בחניונים  חניה  מקומות  ו-40,000   )25%( ציבוריים  בחניונים  חניה  מקומות   66,000  ,)30%( מגורים  במגרשי  חניה  מקומות 
)15%(.53 מאז שנערך הדו"ח גדל היצע החניה בתל-אביב, במיוחד במרתפי חניה באזורי עסקים ובבתי מגורים חדשים, ולפיכך לעירייה 
אין תמונה מעודכנת לגבי היצע החניה הנוכחי בעיר. גם אם היצע החניייה ברחוב לא גדל, ובהנחה שמקום חניה ברחוב תופס שטח של 

12 מ"ר, אזי ניתן להעריך כי אותם 79,000 מקומות חניה תופסים כ-948,000 מ"ר, או 948 דונמים. 

דו"ח משנת 2012 העריך, כי בעיר בת ים ישנם כ-27,000 מקומות חניה לאורך הרחובות )לא כולל חניונים ומקומות חניה פרטיים מתחת 
או בצמוד למבנים(. חישוב דומה מעלה, כי אותם 27,000 מקומות החניה תופסים כ-324,000 מ"ר, או 324 דונמים )כ-4% משטח העיר, 

שעומד על 8,280 דונמים(.

שטחי חניה עליים נרחבים ניתן למצוא בשכונות עתירות חניה, שתוכננו והוקמו בשנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים. ניקח כדוגמה 
טיפוסית את שכונת נאות שקמה במערב ראשון לציון: שטח התוכנית הוא כ-1,200 דונמים, מתוכם 460 דונם מוקצים למגרשי מגורים. 
בשכונה 3,800 יחידות דיור, והתוכנית קובעת כי יש להקצות שני מקומות חניה לדירה בתוך תחום המגרש. כלומר אם אכן השכונה 
הוקמה בהתאם להנחיות, הוקמו בשכונה 7,600 מקומות חניה בחניונים עליים. בהנחה שמקום חנייה בחניון עלי תופס כ-25 מ"ר ברוטו 
)כולל מעברים(, שטח החניות בשכונה הוא כ-190 דונמים – 40% מהשטח למגורים. בדיקה זו מתאמתת גם בבדיקה פרטנית על בלוק 

אחד בשכונה )איור 18(.

53 עיריית תל-אביב-יפו, התוכנית האסטרטגית לתחבורה בת-קיימא בתל-אביב-יפו, דו"ח שלב 1, כרך א', ספטמבר 2017.
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 איור 18 | שטחי חניה בבלוק בשכונת נאות שקמה בראשון לציון 

180 מ'

מ'
 22

0

בנייה קיימת
בלוק לדוגמה בשכונת נאות שקמה, ראשון לציון: 

מצב קיים

שטח הבלוק: כ-40 דונם

הערכה - שטח מגרשי החנייה: 

ארבעה מגרשים של כ-2.8 דונם כל אחד

ארבעה מגרשים של כ-1.2 דונם כל אחד

סך הכל: כ-16 דונם ~ 40% מתכסית הבלוק

חניונים עיליים קיימים

כיום, ההקצאה המינימלית של חניה בבנייה למגורים ברוב שכונות המגורים בישראל היא מקום חניה אחד ליחידת דיור. כאשר מדובר 
בדירות גדולות יחסית, בשטח 120-130 מ"ר ויותר, ההקצאה עולה ל-1.5-2 מקומות חניה ליחידת דיור. מבחינת שטח, כל מקום חניה 
בחניון פתוח תופס 25 מ"ר )ברוטו, כולל מעברים( וכל מקום חניה בחניון מבונה )על-קרקעי או תת-קרקעי( תופס 35 מ"ר ברוטו, בעוד 

מקום חניה ברחוב משתרע על כשישה מטרים לאורך וכשני מטרים לרוחב.
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הכמות, הסוג והפריסה של שטחי החניה בישראל משתנים משכונה לשכונה, בהתאם לתקופת ההקמה ולסטנדרטים שהיו נהוגים 
בזמן התכנון, ולפיכך גם הפוטנציאל הטמון בשחרור של שטחי חניה משתנה ממקום אחד לאחר. אפשר להצביע על שלושה סוגים של 

שכונות ועל הפוטנציאל הטמון בכל אחד מהם מבחינת ניצול שטחי החניה וייעול השימוש בקרקע:

)1(  שכונות ותיקות: בשכונות ותיקות רוב החניה נעשית לאורך הרחוב, נוסף על מגרשי חניה במגרשים פרטיים או ציבוריים, שלרוב 
מהווים תוספת מאוחרת שבאה לענות על הביקוש לחניה באזורים אלו. כתוצאה מכך, רחובות המגורים כוללים נתיבי חניה בשני 

צדי הכביש וגוזלים שטח עירוני יקר. 

בתרחיש שבו מתייתר הצורך בחניה, ניתן יהיה להסב את נתיבי החניה לשימושים אחרים כדוגמת שבילי אופניים )במקום שבו   
מרחבי  כדוגמת  נוספים,  שימושים  זו  ברצועה  להוסיף  יהיה  ניתן  אחרים  במקרים  ההליכה.  מרחב  את  ולהגדיל  נדרשים(  הם 
שהייה, מסחר זעיר )קבוע או נייד(, תשתיות ירוקות )כמו עצים ומשטחים לחלחול נגר( ואזורים ייעודיים להעלאה והורדה של 
נוסעים וסחורות – פונקציות שאמנם קיימות היום בחלק מהרחובות, אבל יידרש להן מקום מרכזי יותר ברחוב העתידי )איור 19(. 
הפונקציות הללו יכולות להיות קבועות )למשל, תחנה להעלאה והורדה של נוסעים(, או גמישות )למשל, אזור פריקה וטעינה, או 

דוכנים שפועלים רק חלק מהיממה(. 

אפשרות נוספת היא לנצל את מהפכת התחבורה החכמה לצורך ציפוף המרקם העירוני והגדלת נפחי הבנייה: אם הרחוב הקיים   
לטובת  שמתפנה  החניה  רצועת  את  לנייד  ניתן  שימושים,  של  תוספת  בו  נדרשת  ולא  ורכיבה  להליכה  מספק  מרחב  כבר  כולל 
חדשה  בנייה  של המבנה לטובת  או הריסה  של המבנה הקיים  עיבוי  וכך לאפשר  קרקע משלימה,  כמעין  המגרשים הפרטיים, 
וצפופה יותר. שינוי קו הבניין מתאפשר גם בזכות המעבר הצפוי מתחבורה מזהמת ומרעישה לטובת תחבורה חשמלית נקייה 

ושקטה, כך שניתן יהיה לצמצם את מרחקי ההפרדה בין הבינוי ובין עורקי תחבורה )איור 19(. 
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איור 19 | תרגיל תיאורטי לשינוי רחוב טיפוסי בשכונה ותיקה: המצב היום )למעלה(, פוטנציאל לביטול נתיבי החניה לטובת שבילי אופניים, מדרכות ותשתית 

ירוקה )באמצע(, ופוטנציאל לשינוי קו הבניין ולהגדלת נפחי הבנייה )למטה( 

יישום של שירותי ניידות שיתופיים וחשמליים )אוטונומיים או שלא אוטונומיים( במקום כלי רכב פרטיים עשוי להגדיל את הכדאיות   

רחוב טיפוסי בשכונה ותיקה
- נתיב נסיעה

- שני נתיבי חנייה
- מדרכות צרות

- ללא תשתית של שבילי אופניים

פוטנציאל לשינוי מרחב הרחוב
- נתיב נסיעה, עם מיתון תנועה

- ביטול נתיבי החנייה
- הרחבת המדרכות

- תוספת שביל אופניים 
- תוספת צמחיה ותשתית ירוקה

פוטנציאל לשינוי קו הבניין, הגדלת 
נפחי הבנייה ותוספת יחידות דיור

ואת הישימות של התחדשות עירונית של מרקמים ותיקים. במסגרת עבודת מינהל התכנון לפיתוח מודל לשכונה ללא רכב פרטי, 
נסיעות  והפעלה של שירות  ייעודיים  והחניות אל חניונים  כיצד הוצאת הרכב הפרטי  המבוסס על שירות נסיעות שיתופי, הודגם 

שיתופי בכלי רכב חשמליים עשוי לאפשר ואף להאיץ התחדשות עירונית.54 היתרונות שהודגמו בבדיקה כוללים: 

שיפור הכדאיות הכלכלית ליישום תמ"א 38 ופינוי-בינוי גם בפרויקטים שכיום לא עומדים בסף הכדאיות הכלכלית בשל ביטול   •
מרכיב החניה והוזלת עלויות ההקמה והתחזוקה של מבני מגורים. 

54 להרחבה, ראו בעבודה על תכנון לציפוף ולאיכות באמצעות תחבורה שיתופית, חשמלית ואוטונומית של מינהל התכנון, העתידה להתפרסם במחצית הראשונה של 2019.
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הסרת חסמים תחברותיים לציפוף, בשל הפוטנציאל של התחבורה החכמה להגדיל את כושר הנשיאה של התשתית הקיימת, כך   •
שיאפשר ציפוף של המרקם העירוני ללא צורך להרחיב את הדרכים הקיימות. 

פתיחת אפשרות למענה למחסור בשטחי ציבור פתוחים ומבונים. בנקודה זו קיים פוטנציאל בפינוי תחנות דלק ומגרשי חניה   •
ציבוריים, שיוכלו להיות מוסבים לשימושים ציבוריים שחסרים במרכזי הערים, כגון בתי ספר, דיור בר-השגה או שטחים פתוחים. 

הגדלת הכדאיות והישימות של התחדשות עירונית היא קריטית לאור המטרה של ממשלת ישראל לבלום את עליית מחירי הדיור   
ולהגדיל את היצע יחידות הדיור, בעדיפות להתחדשות עירונית. החיסכון במרכיב החניה מהותי במיוחד באזורים שבהם שווי הקרקע 
נמוך יחסית ואין כדאיות כלכלית להתחדשות עירונית, או שנדרשים מכפילים גבוהים במיוחד. הורדת תקן החניה – ויתר על כן, הורדת 
מקומות חניה בחניונים תת-קרקעיים, שעלות הקמתם גבוהה ושנחשבים לבעייתיים מבחינת גמישות עתידית – תוזיל את עלות 
הבנייה ותעלה את הכדאיות הכלכלית להתחדשות עירונית גם מחוץ לאזורי הביקוש. לפי בדיקה שבוצעה עבור משרד הבינוי והשיכון 
נמצא, כי עלות ההקמה של מקום חניה אחד במרתף תת-קרקעי עומדת על 107,000 ש"ח, לא כולל מע"מ ורווח יזמי.55 בדיקה 
אחרת שבוצעה עבור משרד הבינוי והשיכון העלתה, כי בממוצע ארצי, עלות הקמת מרתפי החניה מהווה 3.3% ממחיר מכירה של 

דירה.56

הטבלה שלהלן מדגימה כיצד הורדת תקן החניה ושיעור החניה התת-קרקעית בשכונה ג' בבאר שבע, לדוגמה, מעלה את שיעור   
הרווח ליזם ומייצרת כדאיות כלכלית לתהליך. 57

55 משרד הבינוי והשיכון. נייר עמדה: שיקולים בתכנון ובהצבה של פתרונות חניה מכניים. יוני 2018. 

56  הבדיקה מתייחסת למחיר מכירה משוקלל ארצי, שמסתכם בכ-10,951 ש"ח למ"ר עלי )כולל מע"מ ורווח יזמי(, אם כי קיימת שונות בין מחוזות שונים ובין פרויקטים שונים.  

משרד הבינוי והשיכון. רכיבי עלויות הבנייה למגורים ומשקלם במחיר הדירה, מחקר בהזמנת האגף למידע ולניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכון. ספטמבר 2015. 

יזמים  57  לפי המודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי-בינוי של משרד הבינוי והשיכון. המודל מיועד לשימוש של רשויות מקומיות, של בעלי דירות ושל 

http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/hitchadshut_ironit/Pages/hamodel_hadinami_ פינוי-בינוי:  מתחמי  של  כלכלית  כדאיות  לבחינת 

. lechishuv_kedaiyut_kalkalit_pinuy_binuy.aspx
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איור 20 | בדיקת כדאיות כלכלית של פינוי-בינוי בשכונה ג' בבאר שבע )100 יח"ד לפינוי, 500 יח"ד חדשות( במודל הדינמי של משרד הבינוי והשיכון

שכונה ג', באר שבע

11,852 ש"חמדד מחיר למ"ר לפי אתר מדלן

12,000 ש"חמחיר למ"ר מעוגל כפי שהוזן למחשבון

1% - אין כלל כדאיות כלכליתשיעור רווח אם ייושם תקן חניה 1.3, 100% חניה תת-קרקעית

13% - מתחת לרף כדאיות כלכלית שיעור רווח אם ייושם תקן חניה 0.5, 100% חניה תת-קרקעית

17%שיעור רווח אם ייושם תקן חניה 0.5, 50% חניה תת-קרקעית

והוקמו שכונות  ובתחילת שנות האלפיים תוכננו  ותחילת שנות האלפיים. בשנות ה-90  שכונות עתירות חניה משנות ה-90   )2(
חדשות בערים כמו ראשון לציון, נתניה, רחובות, כפר סבא, אור יהודה ועוד. בשכונות אלה הוקצו מקומות חניה לדיירים בתוך 
מגרשי המגורים, לרוב כמגרשי חניה עליים, וכתוצאה מכך חלק משמעותי משטח הבלוק מוקדש לחניה. בתסריט שבו מתבטל 
הצורך בחניה בשכונות מסוג זה, ניתן יהיה להסב את החניונים העליים למבני מגורים וכן לשירותי ציבורי הנדרשים עקב תוספת 

האוכלוסייה )כאשר תוספת הבינוי תלויה בצורת מגרש החניה(. 

ניקח לדוגמה את שכונת נאות שקמה בראשון לציון. לעיל הודגם, כי כ-40% משטח המגורים בשכונה )כ-190 דונם( מוקדש לחניה   
עלית. הצפיפות )נטו( היום בשכונה היא 8.2 יחידות דיור לדונם. אם נקים מבנים חדשים בצפיפות כפולה, תוספת יחידות הדיור 
לשכונה כולה תעמוד על 3,040 יחידות דיור )190 דונם בצפיפות של 16 יח"ד לדונם(, באופן שכמעט מכפיל את מספר יחידות 
הדיור בשכונה. מתוך כך יש לגרוע שטחים שיוקצו לצורכי ציבור, וכמו כן יש לקחת בחשבון שהתצורה של חלק ממגרשי החניה לא 
תאפשר תוספת בינוי, כך שבפועל תוספת יחידות הדיור תהיה בפועל קטנה יותר. האיורים שלהלן מדגימים כיצד ניתן לנצל את 

שטחי החניה לתוספת של בינוי ושטחים פתוחים ברמת הבלוק )איור 21(. 

יש לציין, כי השמשה של מגרשי החניה מהווה הזדמנות חד-פעמית להתחדשות עירונית ולציפוף של שכונות אלו בעשורים   
הבאים: בניגוד לשכונות ותיקות, המבנים בשכונות הללו לא מועמדים לפינוי-בינוי או לתמ"א 38. בה בעת, אלו שכונות בעייתיות 
מבחינה עירונית – אין בהן עירוב שימושים או רשת רחובות צפופה, הן לא מעודדות הליכה או רכיבה על אופניים והן מאלצות את 
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תושביהן להחזיק ברכב פרטי אחד לפחות למשק בית )ולעתים קרובות יותר(. אי לכך, תכנון מחודש של השכונה תוך ניצול שטחי 
החניה והבטחת פתרונות ניידות חלופיים לתושבים יכול להוביל לתוספת יחידות דיור וכן לשיפור האיכות של המרחב השכונתי. 

אולם הפוטנציאל לציפוף שכונות קיימות תלוי בצורה ובפריסה של מגרשי החניה, שתוכננו במקור ללא חשיבה על השמשה עתידית.   
לדוגמה, במסגרת בדיקה שבוצעה במינהל התכנון נבחנה האפשרות להוסיף בינוי חדש במקום חניונים בשכונת עיר ימים בנתניה. הבחינה 
הראתה שונות גבוהה בין הבלוקים, שנעה בין תוספת של 26% יחידות דיור ועד תוספת של 107% יחידות דיור ביחס למצב הקיים )איור 22(. 
השונות ה"אקראית" נובעת מהשונות בסידור המגרשים, הבניינים, מגרשי החניה והשטחים הפתוחים – ארגון שכמובן לא לקח בחשבון 
את האפשרות לתוספת מבנים )או אגפים( בעתיד על חשבון שטחים המיועדים לרכב הפרטי. בדיקה זו מדגימה את חשיבות ארגון המרחב 

השכונתי באופן, שמייעד מראש שטחים לתוספת בינוי בתנאים התחבורתיים החדשים שעשויים להיווצר בעתיד )ראו סעיף ג'(.

איור 21 | תרגיל תיאורטי לשינוי בלוק בשכונת נאות שקמה בראשון לציון: המצב היום )מימין(, הדגמה של הפוטנציאל להכפלת הבינוי על חשבון שטחי החניה 

)באמצע( ומצב מוצע בו תוספת הבינוי נעשית באמצעות טיפוסי בינוי חדשים שמייצרים מגוון מרחבי, שוחים פתוחים ודופן רחוב )משמאל( 

בלוק לדוגמה בשכונת נאות שקמה, ראשון לציון
שטח הבלוק: כ-40 דונם מצב קיים 

הערכה - שטח מגרשי החנייה:   
כ-16 דונם ~ 40% מתכסית הבלוק  

הערכה - יחידות דיור קיימות:   
שמונה מבנים של 44 יח"ד  
ארבע מבנים של 28 יח"ד  

סך הכל 464 יח"ד )הערכה(  

הדגמה להכפלת הבינוי )תוספת יח"ד, שירותי 
ציבור ושטחים פתוחים( על חשבון מגרשי החנייה

מומלץ שלא לשכפל את הטיפוסים הקיימים, 
אלא להשתמש בשטחים שמתפנים על מנת 

להוסיף טיפוסי בינוי חדשים, לייצר רשת 
הליכה ודופן לרחוב, לשלב שימושים שאינם 

מגורים )בהתאם לצרכי ולתנאי המקום( 
ולשפר את המרחב השכונתי. 

בנייה קיימתבנייה קיימתבנייה קיימת
חניונים עיליים 

קיימים
אפשרות 

תוספת בינוי
אפשרות 

תוספת בינוי
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איור 22 | מתוך תרגיל הכנה במסגרת פיתוח מודל לתכנון שכונה ללא רכב פרטי באמצעות תחבורה חכמה. בחינה תיאורטית של אפשרויות לתוספת בינוי 

בשכונת עיר ימים בנתניה על חשבון תשתיות לרכב פרטי. השונות הרבה בין הבלוקים העירוניים מבחינת האפשרות לתוספת בינוי על חשבון שטחים לתשתיות 

רכב פרטי נובעת מהאקראיות במידות ובפרופורציות של השטחים הפוטנציאליים לבינוי עתידי )מקור: עודד קוטוק, עבור מינהל תכנון(
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שכונות חדשות )בדגש על שכונות בתכנון(: פער בין צורכי ההווה לצורכי העתיד. כפי שהוזכר לעיל, שכונות עכשוויות מתוכננות   )3(
1-2 מקומות חניה לכל דירה. בניגוד לשכונות שתוכננו בעבר, כיום מקומות החניה מתוכננים לעתים קרובות  עם הקצאה של 
במרתפי חניה, כך שניצול הקרקע אמנם יעיל יותר, אך היכולת העתידית להשמיש מחדש את השטחים הללו לשימושים אחרים 
מוגבלת בהרבה. פער זה מייצר אתגר לא פשוט: שכונות אלו מתוכננת לצורכי ההווה, אך ייתכן שיוקמו רק בעוד עשור או שניים 
ואף ימשיכו לשרת את התושבים לעוד עשרות שנים בעתיד, בעידן שבו המציאות התחבורתית תהיה שונה לחלוטין. לפי שעה, 
תכנון שכונות חדשות לא לוקח בחשבון את הפער הזה בין מצב עתידי של הטמעה מלאה של תחבורה חכמה, וכן לא לוקח בחשבון 

את השלביות הנדרשת להגעה מהמצב הקיים למצב העתידי. 58

תכנון שכונה חדשה, שהתנועה בה מבוססת על נסיעות שיתופיות ברכבים חשמליים )אוטונומיים וכאלה שאינם אוטונומיים( לצד   
הליכה ורכיבה, שונה מהתכנון המקובל. להלן תמצית של כמה עקרונות אפשריים לדמותה של השכונה, מתוך עבודה רחבה יותר 

המבוצעת בנושא במינהל התכנון )באמצעות אדר' עודד קוטוק(: 59

ביסוס הניידות על שירות נסיעות שיתופי שכונתי מדלת לדלת, שיבטיח זמן המתנה ונסיעה אטרקטיבי בהשוואה לרכב פרטי,   •
לצד הליכה ורכיבה. שירות הנסיעות יספק הסעה גם אל תחנת רכבת/מתע"ן, בנתיב נפרד, גם כאשר היא נמצאת מחוץ לשכונה.

מניעת כניסה של רכבים לתוך השכונה, למעט שירות הנגישות השכונתי ולמעט נסיעות מיוחדות של רכבי חירום או הובלות מיוחדות.   •
אפס מקומות חניה בתחום השכונה.  •

אפשרות לתושבים ולמבקרים להחזיק ברכב פרטי לצורך נסיעות המתבצעות מחוץ לשכונה. החניה תיעשה בחניונים בשולי   •
השכונה, הכוללים, בין היתר, תשתית לטעינה בחשמל. 

58 חברת "פז כלכלה" בשירות אגף התקציבים במשרד האוצר, אדר' עודד קוטוק כיועץ למנהל התכנון, יחד עם מתכנני שכונות חדשות בפתח תקווה )משרד ארי כהן אדריכלות 

ובינוי ערים( ובאשדוד )משרד וולטר שיינקמן(, מבצעים בימים אלו עבודת בדיקה עבור משרד האוצר בשיתוף מינהל התכנון לתכנון שתי שכונות בראי התחבורה החכמה. 

נקודת המוצא לתכנון היא הצורך למצוא פתרונות לשלבים השונים בין המצב הנוכחי ובין מצב עתידי של הטמעה מלאה של תחבורה חכמה. לאחר שיושלם התכנון ייגזרו 

מהתוצר התכנוני גם עלויות ותועלות כלכליות של תכנון שכונה, המאפשרת מצד אחד הטמעה של תחבורה חכמה, אך מצד שני מתאימה גם למצבי ביניים שבהם תתקיים 

עדיין תחבורה "רגילה".

59 להרחבה, ראו בעבודה על תכנון לציפוף ולאיכות באמצעות תחבורה שיתופית, חשמלית ואוטונומית של מינהל התכנון, העתידה להתפרסם במחצית הראשונה של 2019.
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שירות ברכב שיתופי המוצב בחניונים היעודיים בשולי השכונה, לנסיעות מחוץ לשכונה.   •
•  יצירת תנאים מיטביים להליכה ברגל ולרכיבה בכל תחומי השכונה.

הגדלה משמעותית של מספר יחידות הדיור לתא שטח על בסיס היעילות הקרקעית והתנועתית, שמאפשרים אמצעי התחבורה   •
בשכונה, במקביל להבטחת רווחה בשטחי ציבור.

1047( באשקלון, כשכונה ללא מכוניות בשימוש פרטי,  עקרונות אלו הודגמו באמצעות עיבוד מחדש של תוכנית מאושרת )תמ"ל 
שצורכי הניידות של תושביה יסופקו על ידי שירות ניידות שכונתי. במסגרת זו מוקמו בשערי השכונה ארבעה חניוני "חנה וסע", של 
1,000 מקומות כל אחד, כאשר 4,000 מקומות החניה הללו מחליפים 11,000 מקומות חניה המתאימים לשכונה לפי התקנים הנוכחיים. 

בתרגום למטרים בנויים, מדובר בהקמה של 132,000 מ"ר – במקום 363,000 מ"ר )איורים 23 ו-24(. 

מעבר לשיפור המרחב השכונתי, לחיסכון הזה יש גם היגיון כלכלי: הוא מאפשר ניצול יעיל של הקרקע, הן למגורים והן לחניה, וכן מוביל 
לחיסכון בהוצאות התפעול והתחזוקה של מבני החניה בזכות היתרון לגודל. כמו כן, ביטול מרכיב החניה מיתרגם גם לחיסכון בעלות 
ההקמה של יחידות הדיור, והשירות התחבורתי המשופר עשוי להוריד את שיעור הבעלות על רכב פרטי בשכונה ביחס לשכונות אחרות. 

היבט זה יכול להשפיע על מחירי הדיור בשכונה חדשה ועל הוצאות משק הבית של התושבים. 
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איור 23 | תרגיל להפיכת שכונה מתוכננת באשקלון )תמ"ל 1047( לשכונה ללא מכוניות בנסיעה פרטית. 

באיור: מיקום "שערים" לשכונה, שיוקמו בהם חניוני "חנה וסע" ומסופי תחבורה
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איור 24 | תרגיל להפיכת שכונה מתוכננת באשקלון )תמ"ל 1047( לשכונה ללא מכוניות. באיור: חישוב מספר החניות בשכונה )א( לפי התקן הנוכחי, )ב( כאשר 

השירות המהיר והאמין לתחנת הרכבת מאפשר לשקלל את תחנת הרכבת כאילו הייתה ממוקמת בסמיכות לשכונה ולפיכך מוגדרת כאזור א', ו-)ג( כאשר 

נלקח בחשבון מקדם הפחתה נוסף של כ-20% בשיעור הבעלות על רכב פרטי אצל תושבים ומשיעור הנסיעות הנכנסות ברכב פרטי על רקע היתרונות של 

מערכת התנועה השכונתית. 

הקצאה מרבית לחניות לפי אזור 
ג' בתקן הארצי )יותר מ-600 מ' 

מתחנת רכבת(

מה הייתה ההקצאה לחניה לפי 
אזור א' בתקן הארצי )בסמיכות 

לתחנת רכבת(

מקומות חניה, 
בהינתן שירות 

נסיעות וחניונים 
בשולי השכונה

מאושר 
בתוכנית

תקן חניה 
)מקס׳(

תקן חניה מקומות חניה
)מקס׳(

מקומות חניהמקומות חניה

הפחתה של 713,600'3,5922200יחידות דיור
20% לעומת 

תקן חניה אזור 
א'

יחידות דיור 
קטנות

8981.5300'11900

128,1971:602,1001:240500תעסוקה )מ"ר(

1:50/1:100/ 18,8821:25/1:45/1:50400מסחר )מ״ר(
1:150

200

סה"כ מקומות 
חניה

11,0005,2004,000

שטח נדרש 
לחניונים )מ"ר(

363,000171,600132,000
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שיפור במרחב הרחוב ובאיכות המרחב העירוני
בכל שלושת סוגי השכונות שהוזכרו לעיל ניתן יהיה להסב חלק מנתיבי החניה והתנועה לטובת הוספה של שבילי אופניים, הרחבת המדרכות, 
הוספה של אזורי שהייה ומסחר זעיר והקצאת אזורים להעלאה ולהורדה של נוסעים וסחורות. צעדים אלו כבר מיושמים בערים רבות 
בעולם, ללא קשר למהפכת התחבורה החכמה, כחלק ממגמה הולכת ומתרחבת של צמצום נתיבים לרכב פרטי לטובת הליכה, רכיבה על 
אופניים, אזורי שהייה ותחבורה ציבורית. הניסיון מערים אלו מראה, כי הניידות בעיר לא נפגעה, ובמקביל אף נוספו למרחב הרחוב שימושים 

ומשתמשים שלא היו קיימים קודם לכן, באופן שמגביר את תחושת הביטחון, תורם לאיכות החיים של התושב ומסייע לכלכלה המקומית. 

כיצד להשתמש ברצועות  ולהפחתת תקני חניה, כאשר ההחלטה  נוספת להצרת מיסעות  עידן התחבורה החכמה מייצר הזדמנות 
החניה והתנועה שיתפנו תשפיע באופן מהותי על פיצול הנסיעות שיתפתח: למשל, הקדשת הרצועה כולה לאזורי העלאה והורדה של 
נוסעים יכולה לבוא על חשבון שבילי אופניים או אזורי שהייה. לעומת זאת, פיזור תחנות העלאה והורדה של נוסעים בנקודות מפתח, 

תוך שמירה על רציפות שבילי האופניים והמדרכות, יכולים לעודד תנועה אקטיבית ולייצר רחובות פעילים. 

כל אלו מדגימים, כי בעידן התחבורה החכמה ייתוספו אלמנטים ושימושים חדשים שיש לייעד להם מקום במרחב הציבורי, כולל נקודות 
העלאה והורדה של נוסעים וסחורות, תשתיות טעינה לכלי רכב חשמליים, וכן שימושי קרקע ניידים )כמו מסחר זעיר, שיכול להיות מוצב 

ברחוב בשעות או בימים מסוימים(.

 National Association of City Transportation -דוגמה בולטת לחשיבה על מרחב הרחוב בעידן התחבורה החכמה מגיעה מה
(NACTO(, ארגון גג, המאגד מחלקות תחבורה בערים שונות בצפון אמריקה. דו"ח של NACTO משנת 2017 משרטט את  Officials
החזון באופן הבא: רחובות בעידן הרכב האוטונומי ייתנו עדיפות להולכי רגל, לרוכבי אופניים ולהסעת המונים בקיבולת גבוהה. נתיבים 
ייעודיים יוקצו לתחבורה ציבורית מסוגים שונים )רכבת קלה, אוטובוסים ומיני-ואנים(, שתשמש כעמוד השדרה של מערכת התנועה. 
מהירות הנסיעה תוגבל, בהתאם למקום, תוך צמצום משמעותי של מספר הנתיבים המיועדים לכלי רכב פרטיים. נתיבי שירות יאפשרו 
פריקה וטעינה בשעות מסוימות ויוקדשו להולכי רגל בשאר שעות היממה, או שיאכלסו לסירוגין אזורי שהייה ואזורי פריקה וטעינה. 
ציבורי לשימוש התושבים. לרחובות תתווסף  ויצירת מרחב  וחניה לטובת הרחבת המדרכות  נסיעה  נתיבי  יבוטלו  ברחובות המגורים 

תשתית ירוקה לחלחול של מי גשמים ולצמחייה. 60
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עבודה זו מצטרפת להצעות נוספות לתכנון רחובות בעידן התחבורה החכמה. למרות שרובן הן תרגילים תיאורטיים בלבד, הן חשובות 
משני טעמים עיקריים: ראשית, הן מדגימות את הפוטנציאל שטמון בשינוי דפוסי הניידות הנוכחיים; שנית, התמונה האופטימית שהן 

מציירות לא תוכל להתקיים בעידן שבו הרכב האוטונומי יהיה ברובו בבעלות פרטית והגודש בכבישים יגבר. 
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המבנה המטרופוליני בעידן התחבורה החכמה: ציפוף או התפשטות? 
התפתחויות בתחום התחבורה החכמה יכולות להשפיע גם על הפיתוח העירוני והמטרופוליני ברמת המאקרו, כאשר הרכב האוטונומי 
ציפוף  פנימה,  התכנסות  או  הקיימים,  הפרבור  דפוסי  והמשל  החוצה  המטרופולין  התפשטות  הפוכות:  מגמות  לשתי  להוביל  יכול 

והתחדשות עירונית במרקמים הקיימים. 

יותר לכל קילומטר,  כפי שהוזכר לעיל, אפשר לשער, שרכב אוטונומי יאפשר להגדיל את מרחקי היוממות, זאת בשל עלות נמוכה 
נוחות הנסיעה והיכולת לבצע פעולות שונות תוך כדי הנסיעה. במילים פשוטות, אם אדם יכול לשבת בנוחות, לצפות בסרט, לקרוא 
או לעבוד במהלך הנסיעה, לא מן הנמנע כי הדבר יוביל להגדלת הזמן – והמרחק – שאותו אדם מוכן לבלות על הכביש. במקרה זה, 
הרכב האוטונומי יאפשר לאנשים לגור במרחק גדול יותר ממקום העבודה וכך יעודד פרבור והתפשטות של אזורי המגורים ושל מוקדי 
כך  נסיעה,  די מסה קריטית להפעלת שירותי  אין בהם  וגם  אין בעיית חניה  כן, באזורים אלו בשולי המטרופולין  יתר על  התעסוקה. 

שבמצב כזה מודל הבעלות הפרטית יישאר המודל הדומיננטי. 

מנגד, שילוב של תחבורה חכמה בכלי רכב ציבוריים ושיתופיים עשוי לשפר את הניידות במרכזי הערים ולבטל את הצורך באיתור מקום 
חניה. ניצול יעיל של חניונים ונתיבי חניה, לצד ביטול תקני חניה, יכולים לאפשר ציפוף והתחדשות עירונית. בנוסף, השימוש בשירותי נסיעה 
שיתופית, אוטונומיים או שאינם אוטונומיים, יכול להשלים את השירות במערכות מתע"ן )לפתרון סוגיית הקילומטר האחרון(, להעצים את 
השימוש במערכות אלו ולחזק את תרומתן למטרופולין ולערים שבתוכו. לפיכך, המרחב המטרופוליני בעידן הרכב האוטונומי יכול לעבור גם 

תהליכי ציפוף והתכנסות. אולם הציפוף וההתחדשות העירונית תלויים בהחלפת הרכב הפרטי במודלים שונים של שירותי נסיעה. 

באופן היסטורי, פיתוחים תחבורתיים לוו לעתים קרובות בהגדלת מרחקי היוממות ובהתפשטות עירונית החוצה, כך שקיים סיכון שדפוסי 
העבר יחזרו על עצמם גם בעתיד. על מנת לשנות את הדפוס הזה נדרש שינוי מהותי הן בהעדפות הצרכנים והן בגישה התכנונית הרווחת. 

נוסף על השאלה האם הרכב האוטונומי יוביל להתפשטות או להתכנסות של המטרופולין, אפשר לשער, כי הוא יוביל למבנה מטרופוליני 
רב-מוקדי ומבוזר יותר, כאשר שירותי ניידות עשויים להגביר את הנגישות למוקדי תעסוקה שמחוץ למרכז הכובד של המטרופולין. כמו 
כן, הרכב האוטונומי יכול להגביר את הנגישות בתוך הפריפריה – בין יישובים שונים ובינם למוקדי תעסוקה, מסחר, תרבות ופנאי – 

במקומות שבהם שירותי התחבורה הציבורית אינם זמינים או לוקים בחסר. 
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תכנון ובנייה: הדרך קדימה 
ולשיפור איכות המרחב  דיור  יחידות  כיצד מהפכת התחבורה החכמה תוכל לסייע לציפוף המרקם העירוני, לתוספת  זה סקר  פרק 
תשתיות  זעיר,  מסחר  ירוקות,  תשתיות  אופניים,  שבילי  להוסיף  המדרכות,  את  להרחיב  יאפשר  ותנועה  חניה  נתיבי  ביטול  הציבורי: 
טעינה ושימושים נוספים. במקרים מסוימים הוא יאפשר להשתמש בקרקע שנוספה על מנת להגדיל את נפחי הבנייה ולצופף את 
המרחב הקיים. כמו כן, תיפתח אפשרות לגמישות בקו הבניין, בין היתר בזכות היותה של התחבורה החכמה שקטה ונקייה, כך שמרחקי 
ההפרדה בין הבינוי ובין צירי תנועה יוכלו להצטמצם. בשכונות ותיקות, שינויים אלו יכולים לאפשר עיבוי של המבנה הקיים או פינוי-בינוי 

לטובת בנייה חדשה וצפופה יותר. 

בשכונות חדשות יותר, עתירות-חניה, שהוקמו בהן חניונים עליים במגרשי המגורים, ניתן יהיה להשתמש בשטחי החניה שמתפנים 
לתוספת של מבני מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחים ציבורים. בשכונות אלו, שאינן מועמדות לתמ"א 38 ולפינוי-בינוי, ניצול מגרשי 

החניה הוא ההזדמנות היחידה לקידום ציפוף והתחדשות עירונית בעשורים הקרובים. 

יתר על כן, שינוי תקני החניה בפרויקטים חדשים יכול להוזיל את עלות ההקמה של יחידת דיור בכעשרות אלפי שקלים וכן לאפשר את 
יישומם של פרויקטי פינוי-בינוי שהיום אינם עוברים את סף הכדאיות הלכלכלית. פוטנציאל נוסף קיים בחניונים עירוניים, שיוכלו להיות 

מוסבים לשימושים שונים, לרבות שימושים ציבוריים שחסרים במרכזי הערים, כגון בתי ספר ודיור בר-השגה.

לכל אלו יש פוטנציאל משמעותי לשיפור הערים הקיימות ולהפיכתן לערים צפופות יותר, עם העדפה של הולכי רגל ורוכבי אופניים, 
עירוב שימושים ותשתיות ירוקות. מנגד, הרכב האוטונומי עלול להחריף את בעיות החניה והגודש במרכזי הערים )כפי שהודגם במודל 
התחבורתי של העיר ליסבון(. הוא גם עלול להוביל להגדלת הפרבור וההתפשטות של אזורי מגורים ותעסוקה אל שולי המטרפולין, 

להגדלת מרחקי היוממות ולהפחתת הצפיפות )ראו מסגרת בעמוד 72(. 

לכן, נדרשת מדיניות ארצית רב-תחומית לאימוץ התחבורה החכמה, באופן שיאפשר את מימוש התועלות בתחום התכנון והבנייה 
ושיפור באיכות החיים עבור התושבים. על רקע זה, מינהל התכנון כבר החל בעבודת הכנה לקידום מדיניות ובעיבוד כלים מתאימים 
לטווחי זמן שונים. בהתאם לאופי הרב-תחומי של הנושא, נוסף על מינוי יועץ ייעודי לריכוז הנושא ולקידומו, האגף לתכנון ארצי במינהל 
מגבש צוות בין-משרדי, שיעסוק בהיבטים המרחביים-תכנוניים של תחבורה חכמה ושיכלול, בין היתר, את משרד ראש הממשלה, 



 - 74 - 

משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון והמשרד להגנת הסביבה. בנוסף, נערכת עבודה משותפת עם אגף התקציבים 
במשרד האוצר לבחינה של שתי תוכניות לשכונות ונעשים מאמצים ליצירת שותפויות עם רשויות מקומיות לבחינה של קידום הכנה של 

תוכניות בהתאם לתורה המקצועית המתגבשת. 

העבודה מתבצעת כהכנה לטווחי זמן שונים, כהכנה לשינויים שיתחוללו בטווח של 10-20 שנים: 
מגובשת תורה מקצועית והנחיות לתכנון שכונות, רחובות ומבנים בראייה עתידית. מבני מגורים, תעסוקה ומסחר מוקמים היום   >>
עם מרתפי חניה, שיהיה קשה להסב לשימושים אחרים בעתיד, וגם שטחי חניה עליים לא מתוכננים מתוך מחשבה על השמשה 
מחודשת בעתיד או על שלבי הביניים. לפיכך, נבחנות אפשרויות לגמישות עתידית, שתאפשר הסבה של אזורי חניה לשימושים 
אחרים אם אכן יתייתר הצורך בהם בעתיד. ייתכן, למשל, שהדבר ידרוש ריכוז של חניות בנקודות מפתח בשכונה כחלופה להקמת 
מרתפי חניה הפרוסים בשכונה כולה. במקביל נבחנות משמעויות למאפייני מבנה או מרתף החניה עצמו )למשל, גובה התקרות, 
הפתחים והכניסות(, כך שיוכלו להיות מוסבים ביתר קלות לשימושים אחרים. בקנה המידה של הרחוב, העבודה מתייחסת, בין 
היתר, לתכנון אזורים להעלאה ולהורדה של נוסעים, משלוחים וסחורות, אפשרויות חדשות לחתך הרחוב והשימושים שבו, השילוב 

או המשך הפרדה בין אמצעי נסיעה בהינתן תנאים חדשים לתחבורה )היקף הנסועה, סוג כלי הרכב, מהירות הנסיעה ועוד(. 
לאזורים  נוספות  לקטגוריות  אפשרויות  ייבחנו  זו  במסגרת  החניה.  ולתקני  חניה  להקצאת  מדיניות  של  המשמעויות  נבחנות   >>
שיכללו שירותי תחבורה חכמה ולתקני חניה מתאימים, לשלביות בהפחתה עתידית בתקני חניה בהינתן פתרונות ניידות לתושבים 

ולגיבוש פתרונות לחניה מרוכזת ולהטענה של כלי רכב אוטונומיים וחשמליים.
מקודמת חשיבה על תשתיות-העל הדרושות לצורך אמצעי התחבורה החדשים והתנאים הסטטוטוריים הנדרשים להבטחתם.   >>

לדוגמה, חניונים יעודיים לציי התחבורה השיתופית לשעות השפל. 
נבחנות המשמעויות של תחבורה חשמלית לאמות מידה לקווי בניין, לרבות בדרכים ארציות.  >>

נבחנות המשמעויות של תנאים תחבורתיים חדשים לפריסה של שימושי קרקע במטרופולין.   >>

למינוף  הפוטנציאל  לסקירת  פעולות  לערוך  גם  מוצע  והארוך  הבינוני  לטווחים  כהכנה  התכנון  במינהל  המתבצעת  לעבודה  מעבר 
התחבורה החכמה בהיבטים האלה:

מיפוי ואפיון של שטחי החניה הקיימים היום בערים, לרבות ערכם הפוטנציאלי: בישראל אין מידע לגבי מצאי החניה בערים.   >>
לכן, כבסיס למדיניות עתידית מומלץ, כי רשויות מקומיות בישראל יבצעו סקר של מצאי החניה הפרטית והציבורית שקיים בעיר, 
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לרבות מספר מקומות החניה )נומינלית, ביחס לשטח, ביחס לתושב וביחס למספר כלי הרכב הרשומים בעיר(, הפריסה שלהם 
המרחביים  המאפיינים  תושבים(,  בידי  פרטית  או  חברות,  בידי  פרטית  )ציבורית,  עליהם  הבעלות  תופסים,  שהם  השטח  בעיר, 
שלהם )חניה ברחוב, חניון פתוח, מבונה או תת קרקעי( והערך הפוטנציאלי שלהם. בדיקה כזו תסייע לרשויות לגבש מדיניות חניה 
בהווה ולהתחיל להיערך לשינוי בצורכי החניה בעתיד, וכן תחשוף את הערך של משאב ציבורי שהיום מוצע לחלק מהתושבים בלבד 

בעלות אפסית. 
בחינה של פוטנציאל הציפוף וההתחדשות העירונית בשכונות קיימות, בהינתן האפשרות להשמיש חניונים עליים, לבטל   >>
נתיבים ולהוריד תקני חניה. הבדיקה הזאת צריכה להתייחס הן לשכונות ותיקות, שם הפוטנציאל מגיע בעיקר מביטול נתיבי חניה 

ומשינוי תקני חניה, והן לשכונות עתירות חניה, שם הפוטנציאל מגיע גם מהשמשה של חניונים עליים. 

במקביל להיערכות לשינויים העתידיים נבחן במינהל התכנון מודל לתכנון שכונות ואזורי תעסוקה, הניתן ליישום כבר בטווח הקצר: 
המודל מיועד להפוך שכונה או אזור תעסוקה, קיימים או מתוכננים, לאזור ללא תנועת רכב פרטי וללא חניה. בתחום השכונה   >>

ייפרס שירות ניידות ציבורי שיתופי, חשמלי, מקושר )אוטונומי או שלא אוטונומי(, לשימוש מקומי במחיר בר-השגה. 
שירות הניידות השכונתי יפעל לפי קריאה, ישמור על מקדם מילוי גבוה ויבטיח נגישות מהירה, אמינה, נוחה וזולה מ"דלת לדלת".   >>
השירות ינוהל במרוכז באמצעות אלגוריתם, החותר לאופטימיזציה בין קיצור זמני ההגעה לנוסע לבין הפחתת הנסועה בשכונה. 
 )Last Mile( השירות יבטיח גישה מהירה, אמינה ונוחה לתחנות תחבורה ציבורית סמוכות, כולל לתחנת רכבת/מתע"ן קרובה  >>
וגם לרכבים שיתופיים חשמליים )כדוגמת "אוטותל"(, שירוכזו במתקני חניה על גבולה. במקביל, תובטח לתושב, לעובד ולמבקר 

הזכות להחזיק רכב פרטי במתקני החניה שעל גבול השכונה, שיותקנו בהם גם עמדות טעינה בחשמל.
שילוב רכבים אוטונומיים בשירות יוכל להיעשות כבר מהשלב הראשון )על בסיס טכנולוגיות קיימות(, או בהמשך. אף שהאוטומציה   >>

של הנסיעות אינה חיונית לשירות, צפויים לה יתרונות חשובים מבחינת יעילות, אמינות, בטיחות ועלות. 
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3.3   חשמל ואנרגיה 
נכתב בשיתוף אלכס קליינר, יחידת המדענית הראשית, משרד האנרגיה

משק  על  להשפיע  צפויים  התחבורה  בתחום  משמעותיים  ששינויים  כך  האנרגיה,  לסקטור  התחבורה  סקטור  בין  הדוק  קשר  קיים 
האנרגיה, בישראל ובעולם. כיום, נפט מהווה יותר מ-90% ממקורות האנרגיה לתחבורה העולמית, כך שקיימת תלות כמעט מוחלטת 
בנפט כמקור אנרגיה, אולם השינוי החזוי בתחום הנעת כלי הרכב צפוי לשבור את התלות הזאת. שתי מגמות בולטות – מעבר להנעה 
חשמלית והתייעלות אנרגטית של מנועי הבעירה הפנימית בעקבות החמרת התקינה בעולם 61 – צפויות להוביל לצמצום הביקושים 
לתזקיקי נפט לתחבורה. תהליכים כאלו כבר מתחילים להתרחש במקומות שונים בעולם: לדוגמה, בנורווגיה, אחת המדינות המובילות 
באימוץ כלי רכב חשמליים, דווח לאחרונה, כי מכירות תזקיקי הנפט ירדו ב-2.2% בשנת 2017. מתוכם, מכירות הבנזין לתחבורה ירדו 

ב-2.9% – המשך מגמה של ירידה רציפה משנת 2013 לפחות.62 

להנעה חשמלית יש יתרונות בהשוואה למנוע בעירה פנימית: היא מפחיתה את זיהום האוויר בריכוזי אוכלוסין ו"בגובה האף", ויתרונותיה 
)בהשוואה  מתחדשות  אנרגיות  או  טבעי  גז  באמצעות  חשמל  ייצור  על  מושתתת  היא  אם  יותר  למשמעותיים  הופכים  הסביבתיים 
לפחם(. כמו כן, כלי רכב חשמליים יעילים יותר מבחינת צריכת האנרגיה בשל היעילות הגבוהה של המנוע החשמלי בהשוואה למנוע 
בעירה פנימית.63  לכלי רכב חשמליים יש יתרון גם ברמה העירונית – הם שקטים ונקיים, ועל כן מאפשרים לצמצם את מרחקי ההפרדה 
בין שימושים שונים ובין צירי תנועה, וכך מאפשרים לצופף את המרחב העירוני. להנעה חשמלית יש גם יתרונות ספציפיים בהקשר 
הקצרים  הנסיעה  ומרחקי  ישראל  של  המצומצם  ושטחה   ,OCED-ה במדינות  מהזולים  שהינו  בישראל,  החשמל  מחיר  הישראלי: 
הופכים אותה למתאימה במיוחד לרכבים חשמליים. הנעה חשמלית גם מאפשרת לנצל את משאבי הגז הטבעי הקיימים בישראל 
ותורמת להפחתת התלות האנרגטית במקורות חיצוניים. כמו כן, הירידה בביקושים לבנזין ולסולר לתחבורה פותחת הזדמנות לחשיבה 

מחודשת על עתיד תעשיית זיקוק הנפט בישראל, במקביל להיערכות לייבוא ולאחסון של דלקים לתקופת הביניים. 

 )Euro( 61 באיחוד האירופי, למשל, תקני יורו מכתיבים דרישות תקינה מחמירות לפליטת זיהום מכלי רכב ולאיכות הדלק. מדינת ישראל אימצה את התקינה האירופאית

http://www.sviva.gov. :ומאפשרת ייבוא רק של כלי רכב חדשים, אשר אושרו תחת אחת מאותן תקינות. מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה )Tier( והתקינה האמריקנית

 .il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/ReducingEmissions/Pages/Euro-5.aspx
.https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/aar  :62  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של נורווגיה

63 מנגד, תהליך הייצור של רכבים חשמליים והסוללות שלהם עלול להוביל להשלכות סביבתיות שליליות, כגון רעילות מסוכנת, דלדול משאבי מתכות טבעיים וזיהום מקורות 

מים. להרחבה, ראו: אילון, א., ליבס, ע. ושפירא, נ. דף מידע בנושא רכבים חשמליים. הוכן עבור פורום אנרגיה בנושא רכב היברידי וחשמלי על ידי צוות סביבה ואנרגיה במוסד 

שמואל נאמן, ספטמבר 2017.
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לאור זאת קבע משרד האנרגיה יעד, שלפיו החל משנת 2030 תיאסר בישראל מכירת כלי רכב פרטיים חדשים המונעים בתזקיקי נפט.64  
יש לציין, כי כיום, נתח השוק )שיעור ממכירות( של כלי רכב פרטיים שאינם מונעים בתזקיקי נפט בלבד )רכבים חשמליים לחלוטין ורכבי 
פלאג-אין היברידיים( בישראל הוא אפסי, לעומת כ-40% בנורווגיה, 6.5% בשוודיה, 2% בסין, 1.6% בגרמניה ו-1.2% בארצות הברית.65  
בין המצב הנוכחי ליעד הסופי נקבעו יעדי ביניים, שלפיהם, כלי רכב חשמליים יהוו 5% מהמכירות בשנת 2022, 23% מהמכירות בשנת 
66 הנחת העבודה בבסיס יעדים אלו היא, שעד שנת 2025 ישתווה מחירו של רכב חשמלי ממוצע  2025 ו-61% מהמכירות בשנת 2028.
לזה של רכב בעל מנוע בעירה פנימית )ללא הטבות מס(,67  ושהיצע הדגמים של רכבים חשמליים המיובאים לישראל יהיה מספק. אכן, 
מימוש התוכנית תלוי בגורמים חיצוניים, בדגש על התפתחויות טכנולוגיות, המשפיעות על הוזלת מחיר הסוללה, האצת זמן הטעינה 
והגדלת מרחקי הנסיעה בין הטעינות. אולם הוא תלוי גם בקיומה של מדיניות ממשלתית מכוונת, שתעודד את אימוץ הטכנולוגיה, כפי 
שזו באה כבר לידי ביטוי בפעילות ממשלתית ענפה בהובלת משרד האנרגיה והמינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, בהתייחס, 

בין היתר, למרכיבים האלה: 

קידום פריסה של תשתיות טעינה: על מנת לעודד את אימוץ הרכב החשמלי נדרשים פתרונות טעינה מגוונים בפריסה רחבה,   >>
והעדר תשתית מתאימה עלול להאט את חשמול כלי הרכב. לפי משרד האנרגיה, הנחת המוצא לפי שעה היא, שמרבית הטעינה 
נוסף עליהן, המדיניות הנוכחית בישראל מבקשת  תהיה בבית המגורים, באמצעות עמדות טעינה אטיות, של 3-8 קילו-ואט.68 
 לקדם גם עמדות טעינה מהירות, של 50-150 קילו-ואט, בתחנות דלק או במרכזים מסחריים לאורך כבישים ראשיים, וכן עמדות

 

64 ישראל אינה הראשונה לקבוע יעדים שאפתניים לאיסור בשנת 2030, כאשר עוד קודם לכן קבעה נורווגיה יעד ל-2025, הולנד, גרמניה, אירלנד ודנמרק קבעו יעד ל-2030, 

ואנגליה וצרפת ל-2040. 

 .International Enertgy Agency (IEA). Global EV Outlook. 2018  65

66  משרד האנרגיה, יעדי משק האנרגיה לשנת 2030: טיוטה להתייחסות הציבור, אוקטובר 2018.

67  הנחת העבודה מבוססת על התחזית של "בלומברג".

68 מפני שחלק גדול מהציבור בישראל מתגורר בבתים משותפים, הקמה של עמדות טעינה באזור המגורים היא אתגר. מצד אחד, על מנת להקים עמדה בבית משותף נדרשת 

הסכמה של 100% מהדיירים, שכן הקמת העמדה כרוכה בביצוע עבודות תשתית בשטח המשותף של הבית; מנגד, ישנם קשיים טכניים בחיבור עמדת טעינה בחניון ללא נקודת 

חשמל קיימת ובשיוך החשמל הנצרך לדירה, שעשויה להיות ממוקמת מספר רב של קומות מעל החניון.
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אטיות של 11-22 קילו-ואט במרחבים הציבוריים )מדרכות וחניונים עירוניים(, במרחבים ציבוריים למחצה )כגון קניונים ומרכזי   
בילוי(, ובמקומות עבודה.69 כחלק מהמאמץ לפריסה של תשתיות טעינה מעודכנים התקנים העוסקים בעמדות טעינה ונבחנים 

נושאים של הסכמת דיירים, חיבור עמדות בבתים משותפים ועוד. 
יש לציין, כי ההנחה הנוכחית, שלפיה מרבית הטעינה תתרחש בבתים בעוד שאר עמדות הטעינה ישמשו בעיקר לגיבוי, עשויה   
משמעותית  יירד  המהירה  הטעינה  מחיר  אם  לדוגמה,  בעלות/שיתופיות.  של  ושינויים  טכנולוגיים  שינויים  בעקבות  להשתנות 
יותר על פריסה של עמדות טעינה בתחנות דלק, או על פתרונות של  יהיה להתבסס  ניתן  במקביל לשיפור במהירות הטעינה, 
טעינה ניידת המגיעה לרכב )ולא להיפך(. כמו כן, מודלים שונים של ניידות ישפיעו על הפריסה של תשתיות הטעינה במרחב ועל 
השאלה האם פורסים תשתיות טעינה במרחב או מרכזים אותן במוקדים – מודל המתאים יותר לשירותי נסיעה בנהיגה אוטונומית 

או אנושית.

קידום של מדיניות מיסוי המעודדת רכישה של כלי רכב חשמליים בתקופת הביניים: בדומה למדיניות "מיסוי ירוק" הנהוגה   >>
כיום בישראל, יש להמשיך בשנים הקרובות מדיניות מיסוי שתעודד רכישת כלי רכב חשמליים. כיום, שיעור כלי הרכב החשמליים 
בישראל נמוך מאוד, כך שמדיניות כזו לא מייצרת סיכון אמתי לתקציב המדינה. כמו כן, היא מהותית ליצירת שינוי בדפוסי הצריכה 
הישראלי.  בשוק  אמתית  כאלטרנטיבה  נתפסים  שלא  כמעט  החשמליים  הרכב  כלי  שבו  בעידן  הצרכנים,  ובהעדפות  הקיימים 
ככל שיעלה שיעור כלי הרכב החשמליים והלא מזהמים ומחירם יירד, כך תידרש מדינת ישראל לבחון מחדש את מערכת המיסוי 
הקיימת, המבוססת על מיסוי דלק, ולהנהיג מיסוי דיפרנציאלי, המבוסס על אופן השימוש ברכב )ראו פרק 3.4, העוסק בהכנסות 

המדינה(.70 

69 בנובמבר 2018 פרסם משרד האנרגיה ארבעה "קולות קוראים" לתמיכה בהקמה של כ-2,700 נקודות טעינה, בסך של 30 מיליון ש"ח. "הקולות הקוראים" הם: )א( הקמת 

עמדות טעינה מהירות ואולטרה־מהירות )DC( לאורך כבישים בין-עירוניים, )ב( הקמת עמדות טעינה אטיות )AC( במרחב הציבורי ברשויות המקומיות, על מדרכות ובחניונים 

עירוניים, )ג( הקמת עמדות טעינה אטיות )AC( במרחבים ציבוריים למחצה, כדוגמת קניונים ומרכזי בילוי, ו-)ד( הקמת עמדות טעינה אטיות )AC( במקומות עבודה.

70 התוכנית של משרד האנרגיה ממליצה להשאיר את שיעור המס על כלי רכב חשמליים ברמה של 10% עד שנת 2025, ולאחר מכן להעלות אותו בהדרגה בהתאם לרמת 

הזיהום של כלי הרכב.
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קידום מדיניות חשמול של "אוטובוסים תחילה": חשמול אוטובוסים עירוניים יכול להיות מהיר ואפקטיבי מכמה סיבות: ראשית,   >>
בעיית זיהום האוויר חמורה במיוחד לאורך נתיבי תחבורה ציבורית עירוניים )ראו פרק 3.6(. שנית, התחבורה הציבורית בישראל 
מסובסדת על ידי הממשלה, ולממשלה יש יכולת ישירה להשפיע עליה באמצעות רגולציה ומכרזי הפעלה. שלישית, משך החיים 
בנוסף,  יחסית.  קצר  זמן  בפרק  משמעותי  לשינוי  להגיע  שניתן  כך  שנים,  כעשר  הוא  בישראל  ציבורית  תחבורה  אוטובוסי  של 
ולבסוף, לאוטובוסי תחבורה ציבורית עירוניים נראות  אוטבוסים חונים במסופים מסודרים, שניתן להקים בהם עמדות טעינה. 
גדולה ומיליוני משתמשים קבועים, כך שחשמולם עשוי להשפיע לטובה על דעת הקהל הן בנוגע לתחבורה ציבורית והן בנוגע לכלי 
רכב חשמליים )ראו התייחסות גם בפרק 3.1, שעוסק בניידות ותנועה, ופירוט על הפעילות הממשלתית בתחום בפרק 3.6, העוסק 

בזיהום אוויר מתחבורה(. 

וידוא המוכנות של מערכת החשמל: מבחינת הביקוש הכולל לחשמל, ההערכה היא, כי הרכבים החשמליים לא יעלו באופן משמעותי   >>
את סך הביקוש עד שנת 2030. לפי תרחיש החדירה של משרד האנרגיה, סך הצריכה השנתית מרכבים חשמליים במשק בשנת 2030 

תעמוד על כחמישה טרה-ואט שעה, בעוד שסך הביקוש הכללי לחשמל באותה השנה יעמוד על יותר מ-90 טרה-ואט שעה.

בביקוש  לגידול  להוביל  עלולה   ,2030 לשנת  האנרגיה  משרד  לתרחיש  בהתאם  חשמליים,  רכבים  של  מואצת  חדירה  זאת,  עם   
יהיה מעוניין להטעין את רכבו במקביל, למשל בשעות הערב, לאחר  לחשמל בשיא הביקוש. במקרה שבו חלק גדול מהציבור 
החזרה מהעבודה, ההשפעה על משק החשמל יכולה להיות משמעותית מאוד. כלומר אם הביקוש בשעות השיא יגבר עוד יותר, 
ותחנות הכוח הקיימות נמצאות בעבודה מלאה, הרי שתידרש הקמה של תחנות כוח נוספות על מנת לספק את הביקוש העודף, 
יש להתייחס לחדירת הרכבים  כך,  או, לחלופין, קידום פתרונות של אגירת אנרגיה, שיאזנו את הביקוש לאורך היממה. משום 

החשמליים ברצינות הראויה ובהתאם לצורך - לבחון מנגנונים המעודדים את טעינת הרכבים בשעות השפל. 

מפת הדרכים של רשות החשמל )הגורם האמון על אסדרת משק החשמל( לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל )2018-2030(   
לוקחת בחשבון, בין היתר, חדירה של רכב חשמלי, כאשר התרחיש המרכזי מניח קליטת כחצי מיליון כלי רכב חשמליים. לפי מפת 
הדרכים, קצב החדירה של הרכב החשמלי הוא אחד מגורמי חוסר הוודאות העיקריים בתחזית הביקוש, ולפיכך יש לעקוב אחר 

קצב כניסת הרכב החשמלי, הנסועה הממוצעת, התפתחות קצב הטעינה והתפלגות עיתוי הטעינה על פני היממה.71 

71 רשות החשמֿל, מפת הדרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל, 2018-2030: טיוטה להתייחסות הציבור, יוני 2018.
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3.4   הכנסות המדינה והרשויות המקומיות 
הכנסות המדינה מענף הרכב הסתכמו בשנת 2016 ב-41.4 מיליארד ש"ח, המהווים כ-12% מתקציב המדינה. כל עוד מודל המיסוי לא 
ישתנה, הכנסות אלו חשופות לסיכון עם הכניסה של כלי רכב חשמליים, וביתר שאת עם האימוץ של שירותי ניידות )אוטונומים או בנהיגה 
אנושית(. המרכיבים המשמעותיים ביותר במיסוי על ענף הרכב הם הבלו על הדלק לתחבורה )17.7 מיליארד ש"ח – 43% מסך המיסוי על 
ענף הרכב(, מס קנייה על רכישת כלי רכב )12.5 מיליארד ש"ח – 30% מסך המיסוי(, המע"מ על מרכיב המס )5.3 מיליארד ש"ח – 13%( 
ואגרות רישוי )4.6 מיליארד ש"ח – 11%( )איור 25(.72  מתוך סך ההכנסות ממיסוי על הרכב, כ-70% מגיעים ממיסוי על כלי רכב פרטיים.73 

 
איור 25 | ההכנסות ממיסוי על ענף הרכב בשנת 2016 )מקור הנתונים: רשות המסים ואגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר( 74
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מס על רכישת כלי רכב

אגרות

72 שנת 2016 היוותה שנת שיא של ייבוא כלי רכב ובהתאם - גם של מיסוי: הכנסות המדינה ממיסוי ענף הרכב בשנת 2016 משקפות עלייה ריאלית של 17.6% לעומת שנת 

2015 – עלייה שהושפעה מהקדמת ייבוא של כ-50,000 כלי רכב בחודש דצמבר 2016, לפני עדכון נוסחת המיסוי הירוק בחודש ינואר 2017. הקדמת הייבוא הובילה גם להקדמת 
גביית מסים של כ-2.2 מיליארד ש"ח. בנטרול הקדמת הייבוא, הסתכמו סך ההכנסות ממיסוי עקיף על ענף הרכב בשנת 2016 ב-39.1 מיליארד ש"ח – עלייה ריאלית של 7.5% 

לעומת שנת 2015. מתוך: משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, דו"ח הכנסות המדינה לשנים 2015-2016, פרק י"ד.
73 לפי אומדנים בלבד., מתוך: טרכטנברג, מ., כהן, ש., פרדו, א. ושרב, נ. להתיר את "הפקק הגורדי": מתווה תחבורתי לטווח הקצר. מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות 

לאומית, הטכניון – מכון טכנולוגיה לישראל, ספטמבר 2018. 
74 משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, דו"ח הכנסות המדינה לשנים 2015-2016, פרק י"ד. 



 - 81 - 

מעבר לתחבורה חכמה יכול להשפיע על ההכנסות המדינה במסים בשני תסריטים: 

ירידת ההכנסות ממיסוי על הדלק בתסריט של אימוץ כלי רכב חשמליים: בשנת 2016, גביית הבלו על מוצרי דלק עמדה על 18.5 
מיליארד ש"ח – עלייה ריאלית של 3.2% לעומת שנת 2015, בהמשך לעלייה של 4.6% בשנת 2015 לעומת שנת 2014 )איור 26(.75  הרוב 

המוחלט של הכנסות ממיסוי על דלק )96%( התקבל ממיסוי על דלק לתחבורה – כלומר, 17.76 מיליארד ש"ח. 
 

משמעותי,  באופן  לרדת  צפויות  לתחבורה  דלק  על  ממיסוי  המדינה  הכנסות  חשמליים,  רכב  כלי  של  מסיבית  חדירה  של  בתסריט 
עלייה.76  במגמת  נמצאו  היום  שעד  גבוהים,  בסכומים  שמדובר  מכיוון  הדעת  את  עליה  לתת  שיש  ירידה   – לגמרי  שייעלמו   עד 

מצב עניינים זה מוביל מדינות בכל העולם לחפש מקורות מס יציבים יותר כאלטרנטיבה למיסוי על דלק. בישראל, המעבר לכלי רכב 
חשמליים מבוסס על שימוש במאגרי הגז הטבעי להפקת חשמל )לצד אנרגיות מתחדשות, בדגש על אנרגיה סולארית(. כך, שעליית 

הכנסות המדינה ממיסוי גז טבעי תחפה, לפחות חלקית, על אובדן ההכנסות הצפוי. 

נוסף על כך, הפתרון העיקרי שמסתמן לאובדן הכנסות המדינה הוא אימוץ של מודלים מיסויים דיפרנציאליים, מבוססי מיקום, זמן, 
נסועה ומקדם מילוי. בניגוד למודל המיסויי הקיים, שאדיש לעלויות החיצוניות של הנסיעה, מודלים דיפרנציאליים יתמחרו את הנסיעה 
כתלות במקום, בשעה ובמקדם המילוי. מודלים כאלו משקפים בצורה טובה יותר את ההשפעות החיצוניות של נסיעה ברכב ואף יכולים 

לסייע בוויסות התנועה והביקושים ובניהולה )ראו הרחבה במסגרת בעמודים 84-85(. 

75 משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, דו"ח הכנסות המדינה לשנים 2015-2016, פרק י"ג. 

76 מהפכת התחבורה החכמה יכולה להשפיע על גביית המסים על הדלק בשני אפיקים עיקריים: בשינוי היקפי הנסועה ובשינוי תמהיל האנרגיה לתחבורה. בעוד ההשפעה של 

תחבורה חכמה על היקף הנסועה לוקה באי-ודאות משמעותית, ניתן להעריך במידה מסוימת של ודאות, כי בשני העשורים הקרובים נראה עלייה משמעותית במספר כלי הרכב 

החשמליים וירידה במספר כלי הרכב עם מנוע בעירה פנימית )זאת, נוסף על התייעלות של מנועי הבעירה הפנימית(, בייחוד אם תתתמש תוכנית משרד האנרגיה לאסור על 

ייבוא כלי רכב המונעים בבנזין או בסולר החל משנת 2030. 
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ירידת ההכנסות ממסי קנייה בתסריט של כניסת רכבים אוטונומיים שיתופיים: בשנת 2016 יובאו לישראל 348,100 כלי רכב )נוסעים 
בלבד(. ההכנסות ממס קנייה של כל סוגי הרכב עלו ב- 50.3% ביחס לשנת 2015 והסתכמו ב-12.5 מיליארד ש"ח, זאת בנוסף להכנסות 
ממכס, שעמדו על 0.6 מיליארד ש"ח. אמנם, מדובר בשנת שיא, אולם הכנסות המדינה ממיסוי כלי רכב עלו באופן עקבי בעשור האחרון 

)איור 27(. 
 

כפי שהוזכר לעיל, קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי שיעור החדירה של רכבים אוטונומיים שיתופיים והיקפה. אולם אם מודלים של ניידות 
כשירות אכן יחליפו את מודל הבעלות, הדומיננטי כיום, מספר כלי הרכב שנוסעים על הכביש )לפיכך גם מיובאים( עשוי לרדת. לפי 
המודל של BCG וה-World Economic Forum, שהוזכר לעיל, בעידן הרכב האוטונומי יירד מספר כלי הרכב שעל הכביש ב-15%. 
ירידה דומה במספר כלי הרכב המיובאים עשויה  כי  נעריך,  אמנם, מדובר במודל שנעשה עבור אזור בוסטון, אולם לשם ההמחשה 
להתרחש גם בישראל. אם כך, בהתחשב שממוצע ההכנסות ממס הייבוא ומהמכס בשנים 2012 עד 2016 עמד על 9.5 מיליארד ש"ח, 
אז ירידה של 15% משמעה אובדן הכנסות של 1.42 מילארד ש"ח )זאת בהנחה, שערך כלי הרכב המיובאים אינו משתנה(. לסכום זה 

ניתן להוסיף גם ירידה נוספת בהכנסות מאגרות הרישוי, שעומדות כיום על 4.6 מיליארד ש"ח. 
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איור 26 | הכנסות המדינה נטו מבלו על כלל מוצרי הדלק בשנים 2006 עד 2016, במיליוני ש"ח. בשנת 2016, 96% מהמיסוי על הדלק התקבל ממיסוי על דלק 

לתחבורה )מקור הנתונים: רשות המסים(. 
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איור 27 | מס קנייה על רכישת כלי רכב, במיליוני ש"ח )מקור הנתונים: רשות המסים( 
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מהנעשה בעולם: חיפוש אחר מודלים חדשים של מיסוי 
בערים שונות בעולם כבר קיימות אגרות גודש, שאוסרות, מגבילות או מתמחרות את כניסתם של כלי רכב לאזורים מסוימים, כאשר 
עלות הכניסה יכולה להיות פונקציה של שעת הנסיעה וכן של מקדם המילוי. נוסף עליהן, פיתוחים טכנולוגיים, המאפשרים לעקוב אחר 

הנסועה באופן מדויק, לצד ההכרה בנחיצות של מודלים ניסויים חדשים, הובילו לשורה של ניסויים בנושא מיסוי לפי נסועה. 

בישראל הושק בשנים האחרונות הניסוי "נעים לירוק", שנועד לבחון את ההשפעות של תמריצים כספיים על הרגלי הנסיעה של הנהגים 
ועל השימוש ברכב פרטי. בשנת 2018 התחיל השלב השלישי של הניסוי )"נעים לירוק 3"( לאחר שני פיילוטים שקדמו לו, וייקחו בו חלק 
כ-100,000 נהגים לאורך שבע שנים. מבנה הניסוי כדלקמן: לרשות כל מתנדב יועמד "תקציב" לנסיעות, שייקבע בהתאם להרגלי הנסיעה 
שלו, כאשר כל שינוי בהרגלי הנסיעה יוביל להגדלת התקציב או להקטנתו. למשל, מתנדב שייסע בתחבורה ציבורית בשעות השיא במקום 
ברכב פרטי יוכל להגדיל את תקציבו, בעוד שמשתתף שיבחר לנסוע ברכבו הפרטי בשעות העומס באזורי ביקוש יקטין את תקציבו. בתום 
.)http://www.goingreen.org.il :"הניסוי, המשתתפים יקבלו תשלום בהתאם למאפייני נסיעותיהם )אתר האינטרנט של "נעים לירוק

לאחרונה, נייר עמדה שכתבו מנואל טרכטנברג, שוקי כהן, אלון פרדו וניר שרב במסגרת מוסד שמואל נאמן הציג מתווה לרפורמה 
מקיפה במיסוי על הרכב. לפי ההצעה, כל המסים המוטלים כיום על רכבים פרטיים יבוטלו, ובמקומם יונהג תשלום עבור כל קילומטר 
ו-)ג( מספר הנוסעים ברכב, כאשר  נסועה. התשלום יהיה דיפרנציאלי וישתנה בהתאם ל-)א( מסלול הנסיעה, )ב( שעת הנסיעה, 
https://www. :התמחור יהיה גבוה יותר ככל שהנסיעה גורמת ליותר השפעות חיצוניות שליליות )המסמך באתר מוסד שמואל נאמן

 .)neaman.org.il/Undoing-the-Gordian-Knot-a-transportation-roadmap-for-the-short-run
)Western Road Usage Charge Consortium( מאגד 14 מדינות במערב ארצות הברית,   RUC West בארצות הברית, הארגון
 RUC )Road Usage Charge( )אתר האינטרנט של  נסועה  והטמעה של מיסוי על בסיס  שנמצאות בשלבים שונים של בחינה 

.)WEST: https://www.rucwest.org

מתוך 14 המדינות החברות בארגון, מדינת אורגון היא המתקדמת ביותר מבחינת יישום מיסוי לפי נסועה. אחרי שתי תוכניות פיילוט, 
שיושמו במדינה ב-2006 וב-2012, הושקה התוכנית OReGO, שבמסגרתה, נהגים שהתנדבו להשתתף בתוכנית משלמים מס דלק 
לפי מרחקי הנסיעה )1.5 סנט למייל( ולא לפי צריכת הדלק, כאשר מרחק הנסיעה מנוטר על ידי מכשיר המותקן ברכב )אתר האינטרנט 

.)OReGO: http://www.myorego.org של
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טרכטנברג,  של  בהצעה  הנסיעה.  לניטור  אמצעים  התקנת  שמחייבים  המוצעים,  מהמודלים  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הטכנולוגיה 
לדוגמה, מוצע, כי יותקן ברכב שבב ייעודי, שיעקוב בזמן אמת אחר המסלול, וכן חיישנים, שינטרו את מספר הנוסעים ברכב. המידע 

יעבור ליישומון בטלפון הנייד, שיתמחר כל מקטע של נסיעה בהתאם לפרמטרים השונים.

 



 - 86 - 

הכנסות הרשויות המקומיות 
לרוב, כאשר מדברים על אובדן הכנסות בעידן של תחבורה חכמה, הזרקור מופנה להכנסות המדינה. אולם יש לתת את הדעת גם על 
פגיעה אפשרית בהכנסות הרשויות המקומיות, הגובות תשלום על חניה )לאורך הרחובות ובחניונים עירוניים( וכן מרוויחות מאכיפת 
עבירות חניה בתחומן. לפיכך, ביטול החניה לאורך הרחובות ובחניונים העירוניים יכול להשפיע על מודל ההכנסות של הרשויות המקומיות. 

איור 28 להלן מתאר את התחזית של עיריית תל-אביב להכנסות מחניה לשנת 2018, במיליוני ש"ח. אפשר לראות, כי המרכיב המשמעותי 
ביותר הוא הכנסות מקנסות על חניה, לרבות גרירת כלי רכב, אכיפת נסיעה בנת"צים ואכיפת גזרי דין )בסך הכול כ-180 מיליון ש"ח(. 
אליו יש להוסיף את ההכנסות מאגרות החניה )קרי תשלום על חניה ב"כחול-לבן" - 74.5 מיליון ש"ח( וכן תשלום בסך 24.5 מיליון ש"ח 
שמעבירה חברת "אחוזות החוף" לעיריית תל-אביב על תפעול החניונים העירוניים.77 סך כל ההכנסות הצפויות מתחום התחבורה 

עומד על כ-280 מיליון ש"ח – סכום המהווה כ-5.6% מהצעת התקציב הרגיל לשנת 2018, שהסתכמה ב-4.975 מיליארד ש"ח. 78 
 

איור 28 | התחזית של עיריית תל-אביב להכנסות מחניה לשנת 2018, במיליוני ש"ח. עיבוד לפי הצעת התקציב הרגיל של עיריית תל-אביב לשנת 2018.

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/ :77 פירוט הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשע״ח-2018, עיריית תל-אביב, מינהל הכספים, אגף תקציבים וכלכלה

 .Pages/CityFunds.aspx
78  לא כולל תב"ר – תקציב בלתי רגיל.

180.66

74.524.5

דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים | 24,5 הכנסות מאגרות חניה | 74,5

הכנסות מקנסות חניה | 180,66
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3.5   יוקר המחיה 
בעוד מחירי הדיור נמצאים בכותרות, חשוב להבין, כי הוצאות על תחבורה מכבידות על יוקר המחיה: לפי סקר ההוצאות של הלמ"ס 
)2015(, הוצאות הרכב של משק בית ממוצע עומדות על 1,879 ש"ח לחודש (22,548 ש"ח בשנה) לרבות ביטוחים, תיקונים וציוד לרכב, 
וללא הוצאה על תחבורה ציבורית. ההוצאה על תחבורה ותקשורת מהווה 20% מסך ההוצאות של משק בית )14.6% בחמישון התחתון 

– מקום שלישי אחרי דיור ומזון, ו-24.2% בחמישון העליון – מקום ראשון, לפני דיור ומזון( )איור 29(. 
 

איור 29 | הרכב ההוצאות בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 2015 )מקור: למ"ס(

חמישוניםסך הכל

עליון234תחתון

15,4079,59412,47214,791173ֿ7922,806הוצאות לתצרוכת - סכ״ה )ש״ח(

100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך הכל

16.321.418.116.315.513.9מזון )כולל ירקות ופירות(

24.825.126.325.425.123.1דיור

9.59.69.19.09.69.9תחזוקת הדירה ומשק הבית

3.74.03.73.53.43.8ריהוט וציוד לבית

3.23.93.53.33.02.7הלבשה והנעלה

5.74.55.15.46.06.4בריאות

11.810.911.613.112.111.2חינוך, תרבות ובידור

20.114.617.318.820.924.2תחבורה ותקשורת

5.05.95.45.14.54.8מוצרים ושירותים אחרים
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על מנת להבין יותר לעומק את ההוצאה על תחבורה בקרב משפחה עירונית ממוצעת, בוצע פילוח של הוצאת משק בית על תחבורה )כולל 
החזקת רכב ושימוש בתחבורה ציבורית(, לפי עשירונים ולפי מספר כלי רכב למשק בית, במשקי בית עם ילדים מתחת לגיל 18 וביישובים 
של יותר מ-50,000 איש. באיור 30 אפשר לראות, כי הוצאות התחבורה גבוהות באופן משמעותי בקרב משקי בית שמחזיקים רכב: הוצאות 
התחבורה החודשיות למשק בית עם ילדים, ביישובים של יותר מ-50,000 איש, בעשירונים 5 עד 8, עומדות על 548 ש"ח בממוצע למשקי 

בית בלי רכב, אך קופצות פי 4.3, ל-2,365 ש"ח, במשקי בית עם רכב אחד, ופי 6.8, ל-3,757 ש"ח, במשקי בית עם שני רכבים ויותר. 

איור 30 | הוצאות משק בית על תחבורה, לפי עשירונים ולפי מספר כלי רכב למשק בית, במשקי בית עם ילדים מתחת לגיל 18 וביישובים עם יותר מ-50,000 

איש. עיבוד: דניאל שוורץ ואיילת שפייר, המועצה הלאומית לכלכלה, בהתבסס של סקר ההוצאות של הלמ"ס )2015(

מספר 
כלי רכב 
למשק 

בית 

ממוצע עשירונים
הוצאות 
תחבורה 

בעשירונים 
5 עד 8

12345678910

0354337262433614413209930*6,993548.24

11,5661,6792,1632,0771,8772,4862,4542,8942,8762,2412,365.19

22,6662,8483,7582,4883,8593,5203,1584,3604,3095,1793,757.3 ויותר

*הנתון מבוסס על תצפית אחת בלבד ולכן אינו מהימן

בשני  הפרט,  ברמת  הנסיעה,  עלויות  על  וכן  רכב  של  ותחזוקה  החזקה  רכישה,  עלויות  על  להשפיע  יכול  חכמה  תחבורה  של  אימוץ 
תסריטים: 

מעבר מרכב קונבנציונלי לכלי רכב חשמלי: כיום, עלות הרכישה של כלי רכב חשמליים גבוהה יותר מזו של כלי רכב עם מנוע בעירה 
פנימית, אולם מחירם יורד בהתמדה וצפוי להשתוות לזה של כלי רכב קונבנציונליים. לפי הערכות "בלומברג", נקודת השוויון תתרחש 

במחצית השנייה של העשור הבא, ובשנים שלאחר מכן רכב חשמלי ממוצע אף צפוי להיות זול יותר )איור 31(. 
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איור 31 | הירידה הצפויה במחיריהם של כלי רכב בהנעה חשמלית, לעומת מחיר רכב רגיל )מקור: "בלומברג"( 79

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2016         2018       2020       2022       2024      2026      2028       2030

48%

42%
36%

31% 27% 24% 21% 18%

מרכיב הסוללה מעלות רכב חשמלי

מרכיב המנוע מעלות רכב חשמלי
מרכיב הרכב מעלות רכב חשמלי

מחיר רכב בינוני עם מנוע בעירה פנימית 

השנה בה מחיר רכב חשמלי 
צפוי להשתוות למחיר רכב 

קונבנציונלי, בארצות הברית

השנה בה מחיר רכב חשמלי 
צפוי להשתוות למחיר רכב 

קונבנציונלי, באירופה

20272029רכב קטן

20262025רכב בינוני

20262026רכב גדול 

SUV 20262028רכב מסוג

לעומת זאת, חלק מההוצאות השוטפות ברכב חשמלי נמוכות יותר: החיסכון המשמעותי ביותר נובע מהפער בין עלות הדלק לעלות 
החשמל, כאשר לפי הערכות, עלות הדלק לקילומטר גבוהה פי 2 מעלות החשמל )ללא מיסוי על הדלקים והחשמל(.80 בנוסף, מנוע 
חשמלי כולל פחות חלקים, ולכן עמיד יותר בהשוואה למנוע בעירה פנימית. לפיכך, עלות תחזוקה של רכב חשמלי מוערכת בכרבע 

מעלות תחזוקה של רכב עם מנוע בעירה פנימית. 81

.Soulopoulos, N. When Will Electric Vehicles be Cheaper than Conventional Vehicles? Bloomberg New Energy Finance, April 2017 79

80  משרד האנרגיה, יעדי משק האנרגיה לשנת 2030: טיוטה להתייחסות הציבור, אוקטובר 2018.

81  שם.



 - 90 - 

מעבר מרכב פרטי לרכב שיתופי-אוטונומי: במצב של ויתור על רכב פרטי ומעבר לצריכת ניידות כשירות, מתבטלות עלויות רכישת 
הרכב והוצאות התחזוקה וההחזקה, לרבות חיסכון על ביטוח וירידת ערך. התשלום במקרה זה נעשה לרוב לפי מרחק הנסיעה, אולם 

הוא יכול להשתנות כפוקנציה של ביקוש והיצע. 
 

במצב שבו שירותי הנסיעה יבוצעו על ידי רכב שיתופי אוטונומי, עלות הנהג בהשוואה לשירותי נסיעה הקיימים היום נחסכת )כמו כן, 
אפשר להניח, שרכבים אלו יהיו חשמליים, ולכן יתקיים כאן חיסכון כפול – של עלות הנהג ושל עלות הדלק(. קיימות הערכות שונות, 

המצביעות על כך, שמחיר נסיעה ברכב שיתופי אוטונומי יהיה נמוך יותר מנסיעה ברכב פרטי:

לפי בנק ההשקעות "מורגן סטנלי", בעוד שמחיר נסיעה בשירות נסיעה היום עומד על כ-1.5 דולרים למייל, לעומת 80 סנטים למייל 
ברכב פרטי, מחיר נסיעה ברכב שיתופי אוטונומי עשוי לרדת לשליש מהמחיר היום, ולעמוד על כ-50 סנטים למייל – פחות ממחיר 
נסיעה ברכב פרטי.82 לפי בנק ההשקעות "UBS", שירותי נסיעה בעולם המפותח עולים בסביבות 2.50 דולרים למייל, לעומת כ-1.20 
דולרים למייל ברכב פרטי )לרבות הוצאות אחזקה ותפעול(. אולם עלות הנהג מהווה כ-60% מעלות של שירותי נסיעה, ולכן אוטומציה, 

תחרות, ומעבר להנעה חשמלית עשויים להפחית את עלות הנסיעה ב-70%, ל-70 סנטים למייל.83
  

שתי ההערכות הללו שונות זו מזו, אולם בשורה התחתונה שתיהן צופות, כי מחיר הנסיעה ברכב שיתופי-אוטונומי יעמוד על כשליש 
ממחיר הנסיעה בשירותי הניידות כיום. מחקר נוסף, שהשווה בין מחירם של שירותי נסיעה רגילים ואוטונומיים נכון לשנת 2018, העלה 
מספרים בסדר גודל דומה: בעוד שעלות נסיעה ברכב פרטי עומדת כיום על כ-80 סנטים למייל, ועלות נסיעה בשירותי נסיעה עומדת 

על כשני דולרים למייל, עלות נסיעה בשירותי ניידות אוטונומיים יקרה רק באחוזים בודדים מנסיעה ברכב רגיל.84  

.Morgan Stanley, Shared Mobility on the Road of the Future, June 2016 82

 .The Economist, Autonomous Vehicles are just around the Corner, March 2018  83

 Johnson. C. and Walker. J. Peak Car Ownership: The Market Opportunity of Electric Automated Mobility Services. Rocky Mountain  84

.Institute, Mobility Transformation Program, 2016
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הוצאה על מגורים
כפי שתואר בפרק 3.2, צמצום או ביטול חניות תת-קרקעיות במבני מגורים יכול להביא לחיסכון משמעותי בעלות הבנייה ולהורדת 
המחיר של יחידת דיור. כיום ההקצאה המינימלית של חניה בבנייה למגורים היא מקום חניה אחד ליחידת דיור, והקצאה זו עשויה לעלות 
ל-1.5-2 מקומות חניה במקרה של יחידות דיור גדולות. לפי בדיקה שבוצעה עבור משרד הבינוי והשיכון נמצא, כי עלות ההקמה של 
מקום חניה אחד במרתף תת-קרקעי עומדת על 107,000 ש"ח, לא כולל מע"מ ורווח יזמי.85  כך שבאופן עקרוני, ביטול מרכיב החניה 

יכול לחסוך מעלות ההקמה של יחידת דיור כ-100,000 ש"ח לדירה קטנה, וכ-150,000-200,000 ש"ח לדירה גדולה. 

85 משרד הבינוי והשיכון. נייר עמדה: שיקולים בתכנון ובהצבה של פתרונות חנייה מכניים. יוני 2018. 
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3.6   איכות הסביבה, בריאות הציבור ובטיחות 

תחבורה חכמה עשויה להשפיע על בריאות ובטיחות הציבור, בכמה תחומים:

זיהום אוויר והיבטי איכות סביבה 
נכתב בשיתוף אמיר זלצברג, מנהל אגף תחבורה, המשרד להגנת הסביבה

 ,)2015( OECD-כלי רכב עם מנועי בעירה פנימית מהווים כיום את גורם זיהום האוויר המשמעותי ביותר בערי ישראל. על פי נתוני ה
כ-2,200 מקרי מוות מוקדם נובעים מחשיפה לזיהום אוויר בישראל מדי שנה – כמחציתם מיוחסים לזיהום אוויר מתחבורה )זאת, לעומת 
כ-350 הרוגים בשנה מתאונות דרכים – ראו בהמשך הפרק(. לפי אותו דו"ח, העלות החיצונית של זיהום אוויר בישראל )כפי שזו משתקפת 

בעלויות אשפוז, הפסד ימי עבודה וכד'( מוערכת ביותר משבעה מיליארד דולרים בשנה. גם כאן, כמחציתם מזיהום אוויר מתחבורה. 

מטבע הדברים, זיהום האוויר מתחבורה מהותי במיוחד במרכזי אוכלוסין. חריגות מתקני איכות האוויר הקבועים בחוק נמדדות בצירי 
תחבורה עמוסים, ובעיקר בנת"צים, ברוב הערים הגדולות, כגון תל-אביב, ירושלים, חיפה, ראשון לציון ובני ברק )איור 32(. החריגות 
הללו מתורגמות לפגיעה משמעותית בבריאות האוכלוסייה, אולם בניגוד לזיהום אוויר מתעשייה, שנגרם מכמה מקורות זיהום גדולים, 

כאן הנזק נגרם מאגלומרציה של מקורות זיהום קטנים רבים, שמרביתם עומדים בדרישות החוק. 
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איור 32 | ממוצעים שנתיים של חנקן דו-חמצני בתחנות ניטור תחבורתיות בשנת 2016 )מקור: המשרד להגנת הסביבה(
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איור 33 | מגמות רב-שנתיות של הממוצעים השנתיים של חנקן דו-חמצני בתחנות תחבורתיות בשנים 2001 עד 2016 )מקור: המשרד להגנת הסביבה( 86
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התחבורה היא גם המקור העיקרי למטרדי רעש. במהירויות גבוהות המקור העיקרי של הרעש הוא מחיכוך הצמיגים בכביש, ולכן המעבר 
לתחבורה חשמלית, אוטונומית ומשותפת לא צפוי להוביל לשינוי משמעותי בכבישים מהירים. עם זאת, במהירויות נמוכות בנסיעה 
עירונית המקור העיקרי של הרעש הוא פעילות המנוע )בעיקר מנועי דיזל( ומערכת גזי הפליטה )בעיקר כלים דו-גלגליים( ובהקשר 
זה, המעבר לתחבורה חשמלית צפוי להוביל להפחתה משמעותית במטרדי הרעש. הנפט ותזקיקיו המשמשים לתחבורה מהווים גם 
המקור העיקרי לזיהומי קרקע, ים ומי תהום. לדוגמה, ביותר מ-85% מתחנות התדלוק שנבדקו על ידי המשרד להגנת הסביבה נמצאו 
זיהומי קרקע בדלקים. על בסיס נתוני הלמ"ס, יותר מ-20% מפליטות גזי החממה בישראל נובעות משריפת דלקים לתחבורה – המקור 
השני בחשיבותו רק לייצור חשמל. למעבר לתחבורה חשמלית יש פוטנציאל להפחית פליטות של גזי חממה, במיוחד לאור העובדה, 

שמשק החשמל בישראל מתבסס יותר ויותר על גז טבעי )אמנם דלק פוסילי, אך דל פחמן( ועל אנרגיה מתחדשת.

חלקיקים  פליטות  מבחינת  האוויר  מזיהום  ל-80%  אחראים  הם  במיוחד:  בעייתיים  הם  דיזל  רכבי  מתחבורה,  האוויר  זיהום  מבחינת 
ותחמוצות החנקן, אולם מהווים פחות מ-20% מהנסועה. מתוכם, אוטובוסים אחראים על אחוז אחד מהקילומטרז' הכולל של כלי 
 רכב בכבישי ישראל, אבל ל-9% מפליטות המזהמים. בהתאם, הבעיה המשמעותית ביותר של זיהום אוויר תחבורתי היא ליד נתיבי 

86 המשרד להגנת הסביבה. מצב איכות האוויר בישראל 2015. 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0837.pdf :ראו
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תחבורה ציבורית, כאשר המשרד להגנת הסביבה מזהה חריגות מהתקנים הקבועים בחוק )החל מאחוזים בודדים ועד ל-60% מעל 
התקן( כמעט ליד כל נת"צ שנעשות מדידות בקרבתו, למשל ברחובות אלנבי ולוינסקי בתל-אביב, הרצל בראשון לציון, ז'בוטינסקי בבני 
ברק, עצמאות בחיפה ובר אילן בירושלים. החריגות הללו נובעות מאוטובוסי הדיזל, שנוסעים במופע של סע-עצור, ומהמבנה העירוני 

הצפוף, שמקשה על פיזור הזיהום.

לאור ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום האוויר מאוטובוסים עירוניים, ולאור השאיפה של מדינת ישראל לחזק את התחבורה 
הציבורית על חשבון זו הפרטית, הממשלה מקדמת את החלפת ציי האוטובוסים בתחבורה הציבורית העירונית להנעה חשמלית. כאמור, 
אוטובוסים עירוניים משפיעים באופן ישיר על איכות האוויר בריכוזי אוכלוסין, אולם מעבר להפחתת זיהום האוויר יש למהלך כזה תועלות 
נוספות – הוא יכול לייצר נראות גבוהה לכלי רכב חשמליים וכך לסייע לבעלי רכב פרטיים להתגבר על מחסום פסיכולוגי, המונע מהם לאמץ 
את הטכנולוגיה הזאת, הוא יכול לשפר את התדמית של התחבורה הציבורית – ובייחוד את התדמית הירודה של האוטובוס העירוני, שנתפס 
היום )במידה מסוימת של צדק( ככלי תחבורה רועש, מזהם ולא נוח, שנוסעיו הם "לקוחות שבויים" המשתמשים בו בלית ברירה. לפיכך, 
למהפכת התחבורה החכמה – חשמול, וכן אוטומציה, חיבוריות והרחבה של שירותי הניידות המוצעים ללקוח – יש פוטנציאל לשנות את 

תדמית התחבורה הציבורית, לייעל ולשפר את השירות ולשנות את פיצול הנסיעות )ראו התייחסות גם בפרקים 3.1 ו-3.3(.

כחלק ממדיניות זו פועלים היום בישראל 68 אוטובוסים עירוניים חשמליים. זאת, מתוך כ-6,000 אוטובוסי תחבורה ציבורית עירוניים )ועוד 
כ-5,000 אוטובוסי תחבורה ציבורית בין-עירוניים(. מתוכם, 62 אוטובוסים עירוניים חשמליים נרכשו בתמיכת המשרד להגנת הסביבה בסך של 
עד 400,000 ש"ח לכל אוטובוס. קיימים הסכמים לרכישת אוטובוסים חשמליים נוספים )100 אוטובוסים בחברת "דן" ו-200 ב"אגד" ירושלים(. 
יש לזכור, כי משך החיים של אוטובוסי תחבורה ציבורית הוא כעשר שנים. בהתאם לכך, אם ייקבע יעד, שהחל ממנו והלאה תתאפשר רכישת 

אוטובוסים חשמליים בלבד, תוך עשר שנים כל האוטובוסים העירוניים במלאי יהיו חשמליים ועד לשנה זו תתבצע עלייה הדרגתית בשיעורם. 

תחבורה ציבורית עירונית מתאימה במיוחד לחשמול: מרחקי הנסיעה קצרים יחסית, כך שאין סיכון להיתקע ללא סוללה על כביש בין-עירוני. 
אוטובוסים עירוניים מתאפיינים במהירות נמוכה )כ-15 קמ"ש בממוצע( עם תאוצות ותאוטות רבות; מנועי דיזל פחות יעילים בתנאים אלו, 
והדבר גורם לפליטות מזהמים מוגברות. לעומת זאת, היעילות של מנועים חשמליים גבוהה ויחסית קבועה בטווח רחב יותר של מצבים. 
האוטובוסים חונים במסופים מסודרים, שניתן לרשתם בתשתית טעינה. כמו כן, באוטובוסים חשמליים הטכנולוגיה כבר קייימת, קיים ניסיון 
רב בעולם ובארץ ויש היצע דגמים מספק. לתוכנית כזו יש גם ישימות גבוהה: בעוד שמדיניות ממשלתית יכולה להשפיע על חדירה של כלי 
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רכב חשמליים פרטיים )באמצעות מיסוי, פריסת תשתית ואף איסור על ייבוא כלי רכב עם מנוע בעירה פנימית(, ההשפעה של המדינה על 
מעבר לאוטובוסים חשמליים היא ישירה ואפקטיבית יותר ונעשית באמצעות רגולציה ומכרזי הפעלה. 

עם זאת, מימוש של מדיניות כזו צריך להתמודד עם חסמים שונים, לרבות: מימון התמיכה הממשלתית בהחלפת האוטובוסים )לפחות 
בשנים הראשונות, מתוך הנחה שעם הוזלת הטכנולוגיה יהפכו האוטובוסים החשמליים לתחרותיים לעומת האוטובוסים הרגילים(, וכן 
הצורך בהסדרה ובפישוט של הליכים בירוקרטיים )מול חברת חשמל, מכון התקנים והרשויות המקומיות(, בהתחשב בעובדה, שמסופי 

האוטובוסים יהפכו מחניונים פשוטים לאזורי טעינה.

אורח חיים פעיל
אימוץ מסיבי של שירותי ניידות לפי הזמנה, "מדלת לדלת" ובמחירים תחרותיים, עלול לגרור השלכות בריאותיות שליליות: מכיוון שהוא זול 
ונוח במיוחד בנסיעות קצרות בתוך העיר, הוא עלול לבוא על חשבון דפוסי תנועה אקטיביים )הליכה רגלית ורכיבה על אופניים(, וכן על חשבון 
נסיעה בתחבורה ציבורית, שאף היא מחייבת הליכה )אל התחנה וממנה( ובכך מקדמת אורח חיים פעיל יותר בהשוואה לשימוש ברכב פרטי.

2018 על ידי ההסתדרות הרפואית. על פי ממצאי סקר של משרד הבריאות  בישראל הוכרזה השמנת יתר כמחלה לראשונה בשנת 
יותר ממחצית )53.1%( האוכלוסייה הבוגרת בישראל הוגדרה כבעלת עודף משקל או השמנת יתר )BMI גבוה  2016, מעט  משנת 
)51.8%(.87  לפי הסקר, כ-30% בלבד עוסקים בפעילות גופנית במידה המומלצת על  OECD-מ-25( – נתון הגבוה במעט מהממוצע ב
ידי ארגון הבריאות העולמי.88 עודף משקל והשמנת יתר מאפיינים גם ילדים ובני נוער: לפי נתוני משרד הבריאות, 21% מתלמידי כיתה 

א' ו-30.7% מתלמידי כיתה ז' סובלים מעודף משקל או מהשמנת יתר.89  

מחקר שניתח מידע מאירופה, מארצות הברית ומאוסטרליה הצביע על קשר בין שיעור נמוך של תנועה אקטיבית בקרב יוממים ובין 
שיעור גבוה של השמנת יתר וסוכרת. מחקר אחר שנערך בבריטניה הצביע על התועלת הבריאותית של יוממות באמצעות רכיבה על 

אופניים או הליכה ברגל )גם אם זו משלבת בין אמצעים אקטיביים לבין אמצעים לא אקטיביים, כמו רכב פרטי או תחבורה ציבורית(. 

87 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פני החברה בישראל: דו״ח מספר 10, יוני 2018.

88 לפי ארגון הבריאות העולמי, ההמלצה היא לעסוק בפעילות גופנית מתונה לפחות 150 דקות מצטברות בשבוע, או לעסוק בפעילות גופנית מאומצת לפחות 75 דקות 

מצטברות בשבוע )או לשלב ביניהן(.

 .http://www.cbs.gov.il/publications16/madadei_echut_chaim16.pdf :2016 ,89  מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
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המחקר עקב אחר 263,450 אנשים במשך חמש שנים, שחולקו לחמש קבוצות לפי דפוס היוממות שלהם )לא אקטיבי, הליכה בלבד, 
רכיבה והליכה משולבות, הליכה משולבת עם אמצעי לא אקטיבי, רכיבה משולבת עם אמצעי לא אקטיבי(. במהלך תקופת המחקר 
תועדו מקרים של התקפי לב, סרטן ומוות, וכן תוקננו משתנים כגון מין, גיל, מוצא אתני, עישון, מסת גוף, פעילות גופנית אחרת ותזונה. 
המחקר מצא, שיוממות באמצעות אופניים מקטינה את הסיכון למחלת לב ב-46% וכן מקטינה את הסיכון לחלות בסרטן ב-45%. 

יוממות באמצעות הליכה רגלית מקטינה את הסיכון למחלת לב ב-27% וכן מקטינה את הסיכון למוות ממחלת לב ב-90.36%  

התועלת הבריאותית של מעבר מרכב פרטי להליכה או לרכיבה על אופניים מובילה גם לחיסכון משקי בזכות מניעה של מקרי מוות 
ותחלואה.91 בנוסף, תנועה אקטיבית גם מסייעת לחיזוק המסחר המקומי והכלכלה העירונית, כאשר אנשים שהולכים ברגל, רוכבים על 
אופניים או משתמשים בתחבורה ציבורית צורכים יותר שירותים ומוצרים בחנויות מקומיות לעומת אלו הנוסעים ברכב פרטי.92  בישראל, 
 התוכנית האסטרטגית לתנועה מקיימת, שנכתבת בימים אלו, מצביעה אף היא על הפוטנציאל הכלכלי של מעבר לתנועה מקיימת. 

לפי התוכנית, השקעה של 1,500 ש"ח לתושב בתשתית הליכה ואופניים, כולל מרכיבים של רמת שירות )העדפה בצמתים, רציפות, 
מיתון תנועה, נוחות תרמית, ריהוט וגינון(, לצד צעדים נוספים, כמו הגדלת הצפיפות ותכנון רשת רחובות הליכתית בבנייה חדשה, 

תוביל לתועלת משקית ברורה ותניב יחס עלות-תועלת של 3.6-6.1 )בהתאם לתרחישים שונים(. 93

 Celis-Morales, C. A., Lyall, D. M., Welsh, P., Anderson, J., Steell, L., Guo, Y., ... & Gill, J. M. Association between active commuting  90

.and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. bmj, 357 (2017), j1456
 Rabl, A., & De Nazelle, A. Benefits of Shift from Car to Active Transport. Transport Policy, 19.1 (2012), 121-131; Pérez, K., :91 ראו לדוגמה

 Olabarria, M., Rojas-Rueda, D., Santamariña-Rubio, E., Borrell, C., & Nieuwenhuijsen, M. The health and economic benefits of active
.transport policies in Barcelona. Journal of Transport & Health, 4 )2017(, 316-324

 .Transport for London-עבור ה UCL -שנערך על ידי ה ,"Street Appeal The value of street improvement" 92 מתוך הדו"ח

.http://content.tfl.gov.uk/street-appeal.pdf :'ר
93 התוכנית האסטרטגית הלאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני מפותחת על ידי ד״ר ניר שרב, אינג׳ מרכוס סיינוק, פרופ׳ יורם שיפטן, ד״ר יואב לרמן, אדר׳ יונתן לבנדיגר 

ופרופ׳ קרל מרטנס, בהזמנת משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. 
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תאונות דרכים
מהקמת המדינה נהרגו בתאונות דרכים בישראל יותר מ-33,000 בני אדם. בשנת 2017 נהרגו 364 בני אדם בתאונות דרכים – ירידה 
של 3.4% לעומת שנת 2016. בשנה זו נהרגו 4.2 בני אדם ל-100,000 תושבים, לעומת 4.4 בשנת 2016. לעומת זאת, בשנה זו חל גידול 
במספר תאונות הדרכים עם נפגעים: בשנת 2017 נרשמו במשטרת ישראל 13,335 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של 6% לעומת 
94 העלות השנתית הכוללת של נזקי תאונות דרכים למשק הישראלי, כולל נזקי רכוש בתאונות ללא נפגעים, הוערכה על ידי  שנת 2016.

משרד התחבורה והאוצר בשנת 2012 בכ-15 מיליארד ש"ח )איור 34(.

איור 34 | עלויות למשק בגין הרוגים ופצועים מאושפזים, במיליוני ש"ח, בשנת 2012 )עיבוד לפי דו"ח מבקר המדינה(95

מזה, נזקי "צער, כאב וסבל" עלות למשק סיווג הפציעהסוג הנפגע
לנפגעים ומשפחותיהן

6.103.3הרוגים

4.032.0קשה מאודפצועים שאושפזו בבתי חולים

1.530.7קשהפצועים שאושפזו בבתי חולים

1.040.25בינוני פצועים שאושפזו בבתי חולים

0.120קלפצועים שאושפזו בבתי חולים

)National Highway Traffic Safety Administration( במשרד התחבורה האמריקני קבע, כי טעויות אנוש  NHTSA-סקר של ה
יוחסו  הדרכים  מתאונות   2% בעוד   ,2007 עד   2005 בשנים  הדרכים  מתאונות  ל-94%   )critical reason( הקריטית  הסיבה  את  היוו 
להיבטים סביבתיים, כגון מזג אוויר או תנאי כביש, ו-2% יוחסו לכשלים ברכב עצמו. הסיבות האנושיות לתאונה כוללות טעויות זיהוי, כגון 
חוסר תשומת לב והסחת דעת )41%(; טעויות בשיקול הדעת, כגון נסיעה מהירה מדי לתנאי הדרך, הערכה שגויה של מרחק, התנהגות 

או מהירות של נהגים אחרים )33%(; טעויות ביצוע )11%( וחוסר ביצוע )7%( – בדגש על הירדמות תוך כדי נהיגה.96  

94 למ"ס, מאי 2018.

95 דו"ח מבקר המדינה 67א: המאבק בתאונות הדרכים ותפקוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נובמבר 2016.

 National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle 96

.Crash Causation Survey. February 2015
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אוטומציה יכולה למנוע טעויות אנוש רבות, שגורמות היום לתאונות דרכים, כאשר במקביל עשויים להתגלות גורמים חדשים לתאונות, 
לרבות כשלים של חיישני הרכב, תחזוקה בלתי מספקת וכשלים באלגוריתם. דו"ח של חברת "מקינזי" מעריך, כי כשלים אלו צפויים 
להיות נפוצים הרבה פחות מטעויות אנושיות.97  בנק ההשקעות "מורגן סטנלי" העריך, שהוצאת הנהג האנושי מפעולת הנהיגה תוביל 
להפחתת העלות למשל של תאונות דרכים ב-90%. בארצות הברית הנחה זו מיתרגמת לחיסכון שנתי של 488 מיליארד דולרים למשק 
האמריקני.98 אם מאמצים את ההנחה הזאת למשק הישראלי, היא מיתרגמת לחיסכון שנתי של 13.5 מיליארד ש"ח )ביחס לעלות 

תאונות הדרכים בשנת 2012(. 

נמוכה  במהירות  לנהיגה  מתוכנת  להיות  צריך  הרכב  האוטונומי:  הרכב  של  האלגוריתם  יתוכנת  כיצד  היא  זה  בהיבט  מהותית  סוגיה 
באזורים עירוניים ולהשתלבות מיטבית עם הולכי רגל ורוכבי אופניים.99 לצורך מקסום הבטיחות של הרכב האוטונומי נדרשת הסכמה 
בין חברות הטכנולוגיה והרגולטור לגבי מהי נהיגה זהירה ומהו מצב מסוכן – מצבים שמובנים באופן אינסטינקטיבי לנהגים אנושיים, 

אבל צריכים להיות מוגדרים מחדש ובאופן מדויק בעידן הרכב האוטונומי. 100

.McKinsey and Bloomberg New Energy Finance, An Integrated Perspective on the Future of Mobility, October 2016  97

.Shanker, A. et al. Autonomous Cars: Self-Driving the New Auto Industry Paradigm. Morgan Stanley Blue Paper, November, 2013  98

.NACTO, Blueprint for Autonomous Urbanism, Fall 2017  99

100  הרעיון הזה מפותח על ידי פרופ' אמנון שעשוע, מייסד ומנכ"ל "מובילאי", שמציע מודל של Responsible Sensitive Safety למידול התהליך של קבלת ההחלטות 

. /https://www.mobileye.com/responsibility-sensitive-safety :של הרכב האוטונומי. ראו
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הגנת סייבר ומהימנות רשת התקשורת 
החיבוריות של הרכב האוטונומי לכלי רכב אחרים, כמו גם לתשתיות ולמוקד מרכזי, היא מהותית לייעול הנסיעה ולהגברת הבטיחות, 
אולם אותה חיבוריות הופכת את הרכבים לפגיעים יותר. ראשית, הקישוריות בין מערכות, וכלי רכב בכללותן, תלויה במהימנות רשת 
התקשורת, במהירותה ובפריסתה. רכב מחובר )connected( דורש תשתית של רשת אינטרנט מהירה ובטוחה, בפריסה רחבה וללא 

תקלות או ניתוקים; כל תקלה ברשת התקשורת עלולה להוביל לסיכון בטיחותי עבור הנוסעים ועבור הולכי הרגל בסביבה. 

יתר על כן, כלי רכב מחוברים פגיעים גם להתקפות סייבר מכוונות ולא רק לתקלות. גם כיום ישנם עשרות מיליוני כלי רכב עם מערכות 
מחשוב, החשופות לפריצה ואף להשתלטות מרחוק. בעתיד, ככל שמערכות אלו יהיו נפוצות יותר וככל שתפקידן בהפעלת הרכב יהיה 

גדול יותר, כך תהפוך הפגיעות לפריצות ולהתקפות סייבר לאיום משמעותי. 

לפיכך, עתיד של רכבים מחוברים מותנה בפתרונות מהימנים להגנת סייבר ובחיבור רשת אמין. כמו כן, נדרשים סטנדרטים מוסכמים 
והגנות גם על מנת להגן על פרטיותם של הנוסעים ועל המידע שנאסף ומשותף. 
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3.7   תעסוקה ותעשיית ההיי-טק הישראלית

עולם העבודה העתידי
נכתב בשיתוף כנרת דהן-גרנית, שוק עבודה משתנה, האגף לאסטרטגיה, משרד העבודה

לאורך ההיסטוריה, שינויים טכנולוגיים תמיד הביאו עמם שינויים בעולם התעסוקה: הם שינו תהליכי עבודה, הולידו מקצועות חדשים שלא 
היו קיימים קודם לכן, ובמקביל העלו חששות מאובדן של מקומות עבודה ושל מקצועות שלמים. תהליכי האוטומציה והמיכון של המהפכה 
התעשייתית במאות ה-18 וה-19 הובילו לחששות לגבי תום עידן עבודת הכפיים האנושית – וסימני שאלה עולים כיום עם ההתפתחויות 

המשמעותיות שהתרחשו בשנים האחרונות בתחומי הבינה המלאכותית )AI(, למידת המכונה )machine learning( והרובוטיקה. 

הפעילויות החשופות ביותר לאוטומציה כרוכות בפעילות פיזית בסביבות צפויות, או כאלו שמבוססות על איסוף ועיבוד נתונים.101 לפי 
דו"ח של ה-OECD, ל-14% מכלל המקצועות במדינות ה-OECD יש סיכוי של יותר מ-70% לאוטומציה, ול-32% נוספים יש סיכוי של 

50%-70% לאוטומציה, ובסך הכול ל-48% מהמקצועות יש סיכוי של יותר מ-50% לאוטומציה.102

נחשבים  ומשאיות  מוניות  אוטובוס,  נהגי  כמו  מקצועות  ולכן  האנושית,  הנהיגה  את  מייתרים  אוטומציה  תהליכי  התחבורה,  בתחום 
למקצועות בסיכון. בנוסף, כלי רכב חשמליים כוללים פחות חלקים ולכן עמידים מבחינת תחזוקה, כך שגם בעלי מקצוע בתחום של 

תחזוקת כלי רכב וייבוא חלקים עשויים להיפגע. 103 

.McKinsey Global Institute. A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity. January 2017  101

 Nedelkoska, L. and G. Quintini. Automation, Skills Use and Training. OECD Social, Employment and Migration Working Papers,  102

.No. 202, OECD, 2018

103 דו"ח של ה-World Economic Forum משת 2018 סיווג נהגים ומכונאים כמקצועות שעשויים להתייתר )redundant jobs(, יחד עם קופאים, פקידים ואנשי שירות 

 World Economic ניתוח ואבטחת מידע, מורים, מנהלים ומומחי כוח אדם. מתוך:  לקוחות. לצדם, הדו"ח סיווג כיציבים מקצועות אחרים, כגון מפתחי תוכנה, מומחי 

.Forum. The Future of Jobs Report. 2018
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בעוד שמקצוע הנהיגה עשוי להיעלם משוק העבודה העתידי במדינות רבות בעולם, בישראל הסוגיה הזאת מעלה דילמה ספציפית, 
שנובעת מהמחסור הנוכחי בנהגים על כלי רכב כבדים )משאיות( וציבוריים )אוטובוסים(. לפי נתוני משרד העבודה, נכון לשנת 2018 
כי  כן, מתוך הנתונים עולה,  לנהגי משאית.104 כמו  וכ-2,330 משרות פנויות  לנהגי אוטובוס במשק  קיימות כ-1,750 משרות פנויות 
מספר המשרות הפנויות לנהגים עולה בהתמדה משנה לשנה וגדל בקצב מהיר יותר מהגידול הכללי בשוק התעסוקה: מספר המשרות 

הפנויות לנהגי אוטובסים גדל ב-80% ואילו מספר המשרות הפנויות לנהגי משאיות הוכפל ואף יותר מכך )איור 35(. 

איור 35 | משרות פנויות, מתוך עיבודי אגף אסטרטגיה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לסקר משרות פנויות של הלמ"ס

מספר משרות פנויות שנתי שנהמשלח יד
)ממוצע של האומדנים החודשיים(

נהגי אוטובוסים וחשמליות

20131,018      

2014 838        

20151,033      

20161,406      

20171,467      

20181,754      

נהגי משאיות ומשאיות כבדות

20131,048      

20141,289      

20151,437      

20162,104      

20172,739      

20182,330      

104 נתוני משרות פנויות, מתוך עיבודי אגף אסטרטגיה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים המחברתיים לסקר משרות פנויות של הלמ״ס.
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 25 הפער בין הדרישה לנהגים בהווה לבין היעלמות המקצוע בעתיד מעלה שאלות, כמו האם להפנות משאבים לתמרוץ צעיר כבן 
ולהכשיר נהגי אוטובוס ומשאית, ובמקביל נבחנות  נוכח המחסור שקיים בשטח, המשרד ממשיך לתמרץ  כיום,  שרוצה להיות נהג. 

אפשרויות לפיתוח מנגנונים להכשרות ולהסבות, כגון:

בכלים  ומיומנות  ובמתמטיקה  באנגלית  בקיאות  כמו   )skills-oriented( בכישורים  המתמקדים  מודולריים,  הכשרה  מערכי   >>
דיגיטליים. 

מערכי הכשרה מחודשת )re-skilling( בתחום המקצועי של העובד. כך, למשל, נהג משאית יכול לעבור הכשרה לתפקיד אחר   >>
בתחום השינוע או הלוגיסטיקה. 

עבודה  להמשך  במקביל  בעלייה,  למקצועות  או  יציבים  למקצועות  מקצועית  הסבה  לעבור  לעובד  המאפשרים  מנגנונים   >>
במקצועו הנוכחי. מנגנונים כאלו דורשים הגמשה כפולה של המנגנונים הקיימים, כך שגם אדם עובד יוכל להשתתף בהכשרה 

)ולא רק אדם מחוסר עבודה(, ושתוכניות הכשרה יתקיימו גם מחוץ לשעות העבודה. 
 

המנגנונים הללו אינם ייחודיים לעולם התחבורה המשתנה, ומהווים חלק מההיערכות הנעשית כיום לעולם העבודה העתידי – היערכות 
המבוססת על הקניית מיומנויות ולא על ניסיון להכשיר למקצועות שעדיין לא קיימים. במקביל נעשה שימוש בדאטה לגבי ביקוש והיצע 

של משרות, על מנת לזהות מגמות עוד בתחילתן הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע, זאת במקביל למעקב אחר מגמות דומות בעולם. 

נוסף על היעלמות פוטנציאלית של מקצועות, קיימות השלכות נוספות של תחבורה חכמה על עולם העבודה: 

השתתפות של אוכלוסיות במעגל העבודה: כפי שהוזכר לעיל, תחבורה אוטונומית עשויה לשפר את הניידות עבור אוכלוסיות   >>
שאינן נוהגות כיום, וכן להגביר את הנגישות למקומות שסובלים היום מרמת שירות נמוכה של תחבורה ציבורית. לפיכך, היא יכולה 
להוביל להגדלת ההשתתפות של אוכלוסיות שונות בשוק העבודה, לרבות עובדים בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות ממעמד סוציו-

אקונומי נמוך, המתגוררות בשכונות וביישובים עם תחבורה ציבורית ברמת שירות נמוכה. 



 - 104 - 

זמן  את  לנצל  שיוכל  העובד,  פריון  על  חיובי  באופן  להשפיע  יכולה  אוטונומית  שתחבורה  הינה,  נוספת  טענה  במשק:  הפריון   >>
היוממות למנוחה או לפעילויות שונות, לרבות לעבודה.105 כמו כן, ניתן לשער, כי חלק ממשרות הנהיגה ישתנו ולא ייעלמו לגמרי. 
במצב זה, עובדים אנושיים יעבדו לצד כלי רכב אוטונומיים באופן שיגביר את הפריון הכללי במשק. בהקשר זה, דו"ח של "מקינזי" 
העריך, כי אוטומציה תוביל לתוספת פריון שנתי של 0.8% עד 1.4% לכלכלה העולמית, זאת בהנחה, שכוח העבודה שהוחלף על ידי 

המיכון יחזור לשוק העבודה בפריון שרמתו זהה לזו שהייתה  ב-2014. 106

 

105 בנק ההשקעות האמריקני "מורגן סטנלי" מעריך את החיסכון המשקי בארצות הברית עקב ניצול זמן נסיעה לצורכי עבודה ב-507 מיליארד דולרים. זאת, בהתבסס על 

ההנחה, שאנשים ינצלו 30% משעות הנסיעה לעבודה ושפריון עבודה ברכב עומד על 90% מפריון שעת עבודה רגילה במשרד, ועל תמחור שעת עבודה לפי השכר החציוני. 

.Shanker, A. et al. Autonomous Cars: Self-Driving the New Auto Industry Paradigm. Morgan Stanley Blue Paper, November, 2013 :מתוך

 McKinsey Global Institute. A Future that Works: Automation, Employment,:106 הערכה זו היא כללית, שאינה מתייחסת באופן ספציפי לשוק התחבורה. ראו

.and Productivity. January 2017
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הפוטנציאל לתעשיית ההיי-טק המקומית 
נכתב בשיתוף דניאל צוקר, המנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד ראש הממשלה

באופן מסורתי, ישראל לא הייתה שחקן משמעותי בתעשיית האוטומוטיב; אולם עם תחילת מהפכת התחבורה החכמה על ארבעת 
נדבכיה – אוטומציה, חיבוריות, חשמול ושיתופיות – שבמסגרתה עברה תעשיית האוטומוטיב מעולם של חומרה נטו לעולם שכולל גם 
תוכנה, נתגלתה הזדמנות לתעשייה הישראלית. בעשור האחרון התחום צובר תאוצה בישראל: ההשקעה המצטברת בחברות הזנק 
בתחום התחבורה בישראל עמדה בשנת 2018 על 4.349 מיליארד דולרים, לעומת כ-2.4 מיליארד ב-2014, כ-250 מיליון בשנת 2009 
ו-39 מיליון דולרים בלבד בשנת 2006 )איור 36(. לפי דו"ח של חברת "רולנד ברגר", נכון לשנת 2018 פועלות בישראל כ-550 חברות 

סטארט-אפ בתחום התחבורה )כ-9% מממספר הסטארט-אפים בישראל(, בארבעה תחומים עיקריים: 107

ניידות חשמלית )17% מהשוק ,e-mobility(. התחום כולל פיתוח וייצור של אמצעי תחבורה חשמליים, חלקים למנועים חשמליים   >>
ופתרונות טעינה. 

 )ADAS( התחום כולל פיתוח כלי רכב אוטונומיים, רחפנים, מערכות מתקדמות לסיוע לנהג .)ניידות אוטונומית )17% מהשוק  >>
וטכנולוגיות חישה מתקדמות. 

תחבורה חכמה )36% מהשוק(. התחום כולל זירות פעילות מגוונות, החל מאפליקציות ניווט ותחבורה שיתופית, דרך שירותי תוכן   >>
ועד לפתרונות בתחום החניה וניהול ציי רכב. 

טכנולוגיה קונבנציונלית )24%(. התחום כולל בעיקר פיתוח בתחום המנועים.   >>
כל שאר החברות )6%( עוסקות בתחומי פעילות נוספים, לרבות פיתוח דלקים אלטרנטיביים, תשתיות ועוד.  >>

 Bernhart, W. and Ernst, C. S., Israel's Automotive and Smart Mobility Industry Electrified, Autonomous and Intelligent, Roland 107

.Berger, October 2018
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איור 36 |  ההשקעה המצטברת בחברות הזנק בתחום התחבורה בישראל, במיליוני דולרים )מקור: התוכנית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה(

2006      2007      2008     2009      2010      2011      2012     2013      2014      2015      2016     2017      2018

39 171 232 253 340 463

1110

2409
2687

3295

4044

4349

544

ההתפתחות של חברות ההזנק מתרחשת במקביל לכניסה של חברות בינלאומיות לזירה הישראלית – ואף ניזונה ממנה. הפעילות של 
חברות זרות באה לידי ביטוי, בין היתר, בהקמת מעבדות ומרכזי מחקר ופיתוח, כדוגמת מרכז המו"פ של "ג'נרל מוטורס" – המרכז 
הראשון של חברת אוטומוטיב בינלאומית שהוקם בישראל עוד בשנת 2008 ומעסיק היום כ-300 עובדים, מעבדת החדשנות של קבוצת 
"רנו-ניסן", שהחלה לפעול בשנת 2018 בתל-אביב, זרוע Here Mobility של חברת המיפוי הגרמנית "HERE", שבבעלות חברות 
הרכב "ב.מ.וו", "אאודי" ו"דיימלר־מרצדס", ומרכז החדשנות קונקט )KONNECT( מקבוצת "פולקסווגן". פתיחה של מרכזי חדשנות 
ומו"פ מסייעת לקידום האקו-סיסטם; הם מסייעים להנגיש את תאגידי הענק הבינלאומיים לסטארט-אפים ישראליים, שבעבר התקשו 
לחדור לעולם האוטומוטיב המתאפיין בפעילות B2B ובעבודה מול תאגידים בינלאומיים שמרוחקים גיאוגרפית מהזירה הישראלית. 
 )spill-over( ו"מובילאי", הם מסייעים לייצר אפקט של זליגה "Waze" יחד עם חברות מקומיות שנרכשו על ידי תאגידי ענק, כמו

המשפיע על האקו-סיסטם כולו ומעודד הקמה של חברות הזנק נוספות. 

הפעילות הבינלאומית באה לידי ביטוי גם ברכישות של חברות ישראליות. שתי הרכישות שזכו להדים רבים היו הרכישה של "Waze" על 
ידי גוגל בשנת 2013, בסכום של כמיליארד דולרים, והרכישה של "מובילאי" על ידי אינטל בשנת 2017 בסכום של כ-15 מיליארד דולרים. 
אולם נוסף עליהן התרחשו רכישות נוספות, כדוגמת הרכישה של חברת הסטארט-אפ "ארגוס" על ידי "קונטיננטל" הגרמנית בסכום של 
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כ-430 מיליון דולרים והרכישה של חברת "Red Bend" על ידי חברת "הרמן" )Harman( האמריקנית, שמייצרת מערכות בידור ומידע 
לרכבים, תמורת 200 מיליון דולרים. חברות כמו "Via" ו-"Gett" הן דוגמאות אחרות לחברות ישראליות שקיבלו השקעות מחברות רכב 

בינלאומיות - כחלק מההבנה של שוק הרכב הבינלאומי, כי מודל ההכנסות עומד להשתנות וכי יש להתחיל להיערך לשלב הבא. 

המעבר משלבי הפיתוח לשלבי ההטמעה של התחבורה החכמה מייצר הזדמנות משמעותית נוספת – וכן סיכון מסוים – עבור 
עבור חברות הטכנולוגיה, יש חשיבות למיקום מרכזי המו"פ בסמיכות לאתרי היישום וההטמעה, ובשלב ה-scale-up של  ישראל. 
המוצר החברות עשויות לשקול מחדש את מיקום מרכזי המו"פ בהתאם למיקום של אתרי הבטא לניסוי הטכנולוגיה. לכן, על מנת 
שישראל תמשיך להיות שחקן משמעותי בעולם התחבורה החכמה, חשוב שחברות הטכנולוגיה יוכלו להטמיע ולנסות את הטכנולוגיה 
בזירה המקומית. להרחבת הפעילות יש פוטנציאל לתרום למשק בכללותו בזכות הגדלת מצבת העובדים, העסקת עובדים מתחומים 

שאינם טכנולוגיים )למשל, אנשי תפעול( ויצירת אפקט של העברת ידע והפריה של רעיונות חדשים. 

בשלב הזה, התחרות של ישראל היא מול מדינות שיש להן מסורת ארוכה בתחום האוטומוטיב, כמו גרמניה או אנגליה. אולם לישראל יש 
יתרונות אחרים: מרכזי החדשנות והמו"פ שהוקמו בישראל בעשור האחרון, פתיחות לטכנולוגיה ולחדשנות בקרב האוכלוסייה, שיעור 
חדירה גבוה של טלפונים חכמים, גודל המדינה, מזג אוויר נוח וכן פתיחות ותמיכה מצד הממשלה – בזכות כל אלו נוצרת הזדמנות 

להפוך את ישראל למוקד גם של אתרי בטא, שרובם לא דורשים היערכות מיוחדת מבחינה גיאוגרפית או תשתיתית. 

התמיכה הממשלתית בתחום התחבורה החכמה מתחלקת לשניים: באפיק הראשון אפשר למנות את כל מערך התמיכה הממשלתי 
לקידום מו"פ וטכנולוגיות ישראליות, איכות המחקר האקדמי בנושא, חוק לעידוד השקעות הון, חוק המו"פ וכן הלאה. באפיק השני, 
יותר  וזולה  יעילה  ירוקה,  ניידות  לאספקת  והן  הישראלי  למשק  צמיחה  מנוע  ליצירת  הן  הזדמנות  בתחום  ישראל  ממשלת  זיהתה 
 לעולם.108 כחלק מזיהוי זה פועלת במשרד ראש הממשלה מינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, שמתכללת עבודה של כעשרה
משרדי ממשלה ובראשם משרד תחבורה, משרד האנרגיה, המשרד להגנת סביבה, ות"ת, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, ומפעילה 
מערך של כלי עידוד ותמיכה ייעודיים לתחום זה. עם זיהוי התחום כהזדמנות, ולמרות התמיכה הממשלתית, יש לזכור, כי לאור הסיבות 

שנזכרו לעיל יש צורך בעדכון ובחידוד כלי התמיכה בצורה מתמשכת אל מול התחרות העולמית וצורכי השוק המשתנים. 

108 ראו החלטת ממשלה 2316 מינואר 2017 לקידום תוכנית לאומית לתחבורה חכמה, במטרה לעודד מחקרו ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל ולייעל 

את מערך התחבורה באמצעות עידוד שילובן של טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה, לרבות כלי רכב אוטונומיים, חשמליים ומקושרים, מודלים שיתופיים, טכנולוגיות 

ניטור ועיבוד.



פרק ד׳

סיכום: תועלות, סיכונים והדרך קדימה
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נייר זה הציג את ההשלכות הרוחביות של תחבורה חכמה בתחומים שונים כנקודת פתיחה לדיון ציבורי, לתהליך עבודה אינטגרטיבי 
ולשיתוף פעולה בין-משרדי. להלן מסוכמות ההשלכות הצפויות החיוביות )בירוק( והשליליות )באדום( של מעבר לכלי רכב אוטונומיים, 

חשמליים, שיתופיים ומחוברים. 

תחבורה וגודש 

היום: הנזק השנתי מהגודש התחבורתי בישראל עומד על כ-35 מיליארד ש"ח – ועד שנת 2040 המספר צפוי להכפיל את עצמו.

במצב של כלי רכב אוטונומיים מחוברים קיים פוטנציאל תיאורטי לשיפור בקיבולת הכביש ללא שינוי בתשתית הקיימת. קיימות 
הערכות שונות מאוד לגבי שיעור השיפור, שנעות בין 25% ל-273%.

קיימות הערכות, כי חלק מהנסועה תיעשה בשירותי ניידות אוטונומיים, כך שבתנאים מסוימים יירד מספר כלי הרכב שעל הכביש 
ותורגש הקלה בגודש. 

מנגד, קיים סיכון ממשי, ששירותי הניידות יובילו להחרפת הנסועה, הגודש ובעיות החניה, בעיקר במרכזי הערים, בשל תוספת 
נסיעות חדשות וריקות ובשל העדפה של שירותי נסיעה על פני תחבורה ציבורית ועל פני הליכה או רכיבה על אופניים.
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תכנון ובנייה

היום: ההקצאה המינימלית של חניה בבנייה למגורים ברוב השכונות היא מקום חניה אחד ליחידת דיור. בדירות גדולות, ההקצאה 
יכולה לעלות ל-1.5-2 מקומות חניה ליחידת דיור. כמו כן, חלק משמעותי מהמרחב העירוני מוקדש לחניה של כלי רכב, וחסרים 
מבני  של  ההקמה  עלות  על  משפיעה  חניה  מרתפי  של  ההקמה  עלות  והציבורית.  הפרטית  החניה  מצאי  לגבי  מדויקים  נתונים 

מגורים, משרדים ומסחר.

זעיר,  מסחר  ירוקות,  תשתיות  אופניים,  שבילי  של  ותוספת  מדרכות  של  הרחבה  לטובת  ותנועה  חניה  נתיבי  לביטול  פוטנציאל 
תשתיות טעינה ושימושים נוספים.

פוטנציאל לשינוי קו הבניין, לקירוב מבנים לרחוב ולצמצום מרחקי ההפרדה מצירי תנועה – דבר שעשוי להגדיל את הכדאיות 
הכלכלית לעיבוי המבנה הקיים או לפינוי-בינוי לטובת בנייה חדשה וצפופה יותר.

פוטנציאל לתוספת של מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחים ציבורים על מגרשי חניה עליים – רלוונטי במיוחד לשכונות עתירות חניה 
עלית, שהוקמו בשנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים, שתוספת הבינוי בהן יכולה כמעט להכפיל את נפחי הבינוי בשכונה. מדובר 

בהזדמנות היחידה של שכונות אלו לעבור התחדשות עירונית.

הגדלת כושר הנשיאה של תשתית הכבישים הקיימת וביטול תקני חניה יכולים לאפשר את יישומם של פרויקטי פינוי-בינוי, שהיום 
אינם ישימים פיזית, או שאינם עוברים את סף הכדאיות הכלכלית.

התועלות הנ"ל תלויות בשינוי בדפוסי הניידות ובמעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית ושיתופית, ולא יוכלו להתממש אם הרכב 
האוטונומי יהיה בבעלות פרטית, או אם שירותי ניידות יובילו להחרפת הגודש.

אם נתיבי החניה יוסבו לנתיבי תנועה נוספים לרכב פרטי, או אם חניונים יהפכו לחניוני טעינה של רכבים אוטונומיים חשמליים, 
מהפכת התחבורה החכמה לא תוביל לשיפור המרחב העירוני. 

קיים סיכון שהרכב האוטונומי יביא להגדלת מרחקי היוממות, וכך יוביל להמשך הפרבור וההתפשטות של אזורי מגורים ותעסוקה 
אל שולי המטרופולין.
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משק האנרגיה

היום: נתח השוק של כלי רכב חשמליים בישראל הוא אפסי, וקיימת תלות מוחלטת בנפט כמקור אנרגיה לתחבורה. לפי יעדי משרד 
האנרגיה, החל משנת 2030 תיאסר בישראל מכירת כלי רכב פרטיים חדשים המונעים בתזקיקי נפט. 

התלות  להפחתת  ותורמת  ישראל  של  הטבעי  הגז  משאבי  את  לנצל  מאפשרת  אנרגטית,  מבחינת  יותר  יעילה  חשמלית  הנעה 
האנרגטית במקורות חיצוניים. כמו כן, הירידה בביקושים לבנזין ולסולר לתחבורה פותחת הזדמנות לחשיבה מחודשת על עתידה 

של תעשיית זיקוק הנפט בישראל.
 

זיהום אוויר ואיכות סביבה

היום: יותר מ-1,000 מקרי מוות מוקדם בשנה מיוחסים לזיהום אוויר מתחבורה. העלות החיצונית של זיהום אוויר הוערכה בשנת 
2012 ביותר משבעה מיליארד דולרים )כ-26 מיליארד ש"ח( בשנה – כמחציתם מזיהום אוויר מתחבורה. חריגות מהתקן ליד כל 

נת"צ שבו מתבצעות מדידות. תחבורה היא גם המקור העיקרי למטרדי רעש, לזיהומי קרקע, ים ומי תהום.

לתחבורה חשמלית פוטנציאל להפחית את זיהום האוויר, בייחוד לאורך נתיבי תחבורה עירוניים. חשמול של אוטובוסים עירוניים עשוי 
להשפיע באופן ישיר על איכות האוויר בריכוזי אוכלוסין וכן לשנות את התדמית של התחבורה הציבורית גם בקרב בעלי רכב פרטי. 

לתחבורה החשמלית והשיתופית פוטנציאל להפחית גם מטרדי רעש, זיהומי קרקע, ים ומי תהום כתוצאה מדליפות של נפט, וכן 
פליטות גזי חממה. 
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פעילות גופנית

עוסקים  בלבד  כ-30%  יתר;  השמנת  או  משקל  עודף  כבעלת  הוגדרה  בישראל  הבוגרת  האוכלוסייה  ממחצית  יותר  מעט  היום: 
בפעילות גופנית במידה המומלצת על ידי ארגון הבריאות העולמי.

שיפור החיבוריות בין אמצעי ניידות שונים עשוי להוביל לפיצול נסיעות מאוזן יותר, עם עליית שיעור השימוש בתחבורה ציבורית, 
הרכיבה וההליכה הרגלית. 

שימוש מסיבי בשירותי ניידות "מדלת לדלת" עלול לבוא על חשבון תנועה אקטיבית )הליכה ורכיבה על אופניים(, וכן על חשבון 
נסיעה בתחבורה ציבורית, שאף היא מחייבת הליכה אל התחנה וממנה.

תאונות דרכים

בכ-15   2012 בשנת  הוערך  דרכים  מתאונות  הישראלי  למשק  השנתי  הנזק  דרכים.  בתאונות  אדם  בני   364 נהרגו   2017 בשנת 
מיליארד ש"ח. 

טעויות אנוש מהוות את הסיבה הקריטית ליותר מ-90% מתאונות הדרכים. לאור זאת, קיימות הערכות, שלפיהן הוצאת הנהג 
האנושי מפעולת הנהיגה תוביל להפחתת העלות למשק של תאונות דרכים ב-90%.
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יוקר המחייה

הוצאות התחבורה החודשיות למשק בית עם ילדים, ביישובים עם יותר מ-50,000 איש, בעשירונים 5 עד 8, עומדות על 548 ש"ח 
בממוצע למשקי בית ללא רכב, אך קופצות פי 4.3, ל-2,365 ש"ח, במשקי בית עם רכב אחד, ופי 6.8, ל-3,757 ש"ח, במשקי בית 

עם שני רכבים ויותר.

בעוד שעלות הרכישה של רכב חשמלי עדיין גבוהה מעלות הרכישה של רכב קונבנציונלי, מעבר להנעה חשמלית מוביל לחיסכון 
בהוצאות הדלק והתחזוקה. מחירם של כלי רכב חשמליים יורד בהתמדה וצפוי להשתוות לזה של כלי רכב קונבנציונליים במחצית 

השנייה של העשור הבא.

ויתור על רכב פרטי יחסוך את עלות הרכישת של רכב - ההוצאה השנייה בגודלה של משק בית אחרי רכישת דירה - ואת עלויות התחזוקה 
והרישוי. 
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הכנסות המדינה

המרכיבים  המדינה.  מתקציב  כ-12%   – ש"ח  מיליארד  ב-41.4   2016 בשנת  הסתכמו  הרכב  מענף  המדינה  הכנסות  היום: 
המשמעותיים הם הבלו על הדלק לתחבורה )17.7 מיליארד ש"ח( ומס קנייה על רכישת כלי רכב )12.5 מיליארד ש"ח(.

בתסריט של חדירה מסיבית של כלי רכב חשמליים, הכנסות המדינה ממיסוי על דלק לתחבורה צפויות לרדת באופן משמעותי עד 
שייעלמו לגמרי. כמו כן, אם שירותי ניידות אכן יחליפו רכבים פרטיים, גם ההכנסות ממסי הרכישה עשויות לרדת. 

הזדמנות לייצר מערכת תמריצים, שתוביל לניהול תנועה חכם יותר, שלוקחת בחשבון באופן מדויק יותר את ההשפעות החיצוניות 
של הנסיעה.

רשויות מקומיות

היום: רשויות מקומיות גובות תשלום על חניה )ב"כחול לבן"( ובחניונים עירוניים וכן מרוויחות מאכיפת עבירות חניה בתחומן. 

ביטול החניה לאורך הרחובות ובחניונים העירוניים עלול לפגוע במודל ההכנסות של הרשויות המקומיות.

שימוש מסיבי בשירותי ניידות עד פתח הדלת, על חשבון תחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים, עלול לפגוע במסחר המקומי 
ובכלכלה העירונית.
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פריון ועבודה

היום: גודש בדרכים גורם לבזבוז שעות אדם על הכביש וכן מגביל את מרחב הבחירה של הפרט. מחסור בנהגים על כלי רכב כבדים 
)משאיות( וציבוריים )אוטובוסים(. 

תחבורה אוטונומית תוכל להשפיע באופן חיובי על פריון העובד, שיוכל לנצל את זמן היוממות למנוחה או לפעילויות שונות, וכן 
לשפר את הניידות בקרב אוכלוסיות שאינן נוהגות כיום ולהגדיל את השתתפותן בשוק העבודה.

פוטנציאל לצמיחה בתעשיית ההיי-טק המקומית ובתעשיות משיקות )למשל, פיתוח ואספקה של שירותי תוכן במהלך נסיעות(; 
הזדמנות להפוך לאתר-בטא עולמי בזכות הצורך של המו"פ להיות בסמיכות לאזורי היישום. 

מקצועות כמו נהגי אוטובוס, מוניות ומשאיות נחשבים למקצועות בסיכון בעידן התחבורה החכמה. בנוסף, העמידות של כלי רכב 
חשמליים מייצרים סיכון גם עבור בעלי מקצוע בתחום תחזוקת כלי רכב.

 

ביטחון ופרטיות

היום: עשרות מיליוני כלי רכב עם מערכות מחשוב החשופות לפריצה ואף להשתלטות מרחוק. אפליקציות בטלפונים הניידים 
מנטרות ומתעדות את הפעולות והתנועות של האזרחים. 

ככל שכלי הרכב יהיו מחוברים יותר, כך גם תגדל פגיעותם הן לתקלות והן לפגיעות מכוונות. כמו כן, יתעצם איסוף המידע על 
האזרחים, והסכנה לדליפתו תגדל.
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לאור ההשפעות החיוביות והשליליות הפוטנציאליות של התחבורה החכמה, המדינה צריכה לפעול על מנת לקדם את התסריטים 
צריכה  החכמה  לתחבורה  להיערכות  הממשלתית  המדיניות  כן,  על  יתר  השליליים.  התרחישים  את  האפשר  ככל  ולמנוע  הרצויים 
להיות מושתתת על חזון ברור: צמצום הגודש בכבישים, זיהום האוויר ותאונות הדרכים, תוך הבטחת ניידות ונגישות טובות לכלל 
מקומית  וכלכלה  חיים  איכות  פעילים,  רחובות  עם  יותר,  טובות  ערים  ליצירת  החכמה  התחבורה  מהפכת  ומינוף  האוכלוסייה, 
משגשגת, ולהכוונת חלק משמעותי מהפיתוח העירוני להתחדשות עירונית ולציפוף. מטרות אלו נקבעו בהחלטת ממשלה מספר 
2316 מינואר 2017 להקמת התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה; לצד עידוד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה 
בדגש  אלו,  בטכנולוגיות  הגלומות  והחברתיות  הכלכליות  "התועלות  את  למיצוי  להביא  יש  כי  הממשלה,  החלטת  קבעה  בישראל, 
ויוקר המחיה, שיפור הבטיחות בדרכים, שמירה על הסביבה ופיתוח התעשייה  על הפחתת השימוש בנפט, צמצום הגודש בדרכים 

הטכנולוגית." 

לחזון הזה יש גם תועלת כלכלית למשק. העלויות החיצוניות של הגודש בכבישים, זיהום האוויר ותאונות הדרכים בישראל מסתכמות 
בעשרות מיליארדי ש"ח בשנה. בנק ההשקעות האמריקאי "מורגן סטנלי" מעריך, שאימוץ מוחלט של תחבורה אוטונומית בארצות 
הברית יוביל לחיסכון משקי של 1.3 טריליון דולרים בשנה – כ-7.5% מהתמ"ג האמריקני.109 לכך מצטרפות השפעות נוספות, שאינן 
מכומתות באומדנים אלו, כמו תפיסת קרקע ופגיעה בנוף. צמצום העלויות החיצוניות הללו, אפילו באופן חלקי, יוביל לתועלת אדירה 

למשק, לצד תרומות נוספות, כמו תוספת יחידות דיור, קידום מסחר מקומי וחיסכון ברמת הפרט על הוצאות רכב ומגוריםֿ.

109 בתרגום למונחים ישראליים, חיסכון דומה מהתמ״ג משמעותו כ-80 מיליארד ש״ח בשנה. החישוב של ״מורגן סטנלי״ מושתת על חמישה תחומים: 

חיסכון בהוצאה על דלק, בהנחה שצריכת הדלק של רכב אוטונומי תהיה יעילה יותר ב-30% לעומת רכב שאינו אוטונומי: 158 מיליארד דולרים.  •

חיסכון מהפחתת תאונות דרכים )לרבות חיסכון של עלות מקרי מוות ופציעה(, בהתבסס על ההנחה, שאם 90% מתאונות הדרכים נגרמות היום מטעות אנוש, הוצאת הנהג   •

האנושי מפעולת הנהיגה תוביל להפחתת בעלות תאונות הדרכים למשק ב-90%: 488 מיליארד דולרים.

הגברת הפריון עקב ניצול חלק מזמן הנהיגה לעבודה, בהתבסס על ההנחה, שאנשים ינצלו 30% משעות הנסיעה לעבודה ושפריון עבודה ברכב עומד על 90% מפריון שעת   •

עבודה רגילה במשרד, ועל תמחור שעת עבודה לפי שכר החציוני: 507 מיליארד דולרים.

חיסכון בהוצאה על דלק עקב הפחתת הגודש בדרכים: 11 מיליארד דולרים.  •

הגברת הפריון עקב קיצור זמן היוממות: 138 מיליארד דולרים.  •

.Shanker, A. et al. Autonomous Cars: Self-Driving the New Auto Industry Paradigm. Morgan Stanley Blue Paper, November, 2013 :מתוך
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מגורים  אזורי  הקמת  והמשך  פרבור  והחניה,  הגודש  בעיות  והחרפת  בנסועה  עלייה   – ממשיים  סיכונים  ניצבים  הזה  החזון  מול  אל 
ותעסוקה נפרדים, בצפיפות נמוכה, שלא מאפשרת פריסה של תחבורה ציבורית יעילה, אורח חיים לא פעיל עקב שירותי ניידות "מדלת 
לדלת", שמחליפים את ההליכה והרכיבה על אופניים, וכן פגיעה בשירותי התחבורה הציבורית לטובת חברות שירותי נסיעות פרטיות, 

שעלולות לספק שירות לא שוויוני לאוכלוסיות ולשכונות שונות. 

מדיניות לאימוץ תחבורה חכמה צריכה לכוון באופן פעיל לתסריט הראשון, שבו התחבורה החכמה נרתמת לשינוי הדפוסים הקיימים, 
לצמצום הגודש, זיהום האוויר, תאונות הדרכים והתלות ברכב הפרטי, לצד תרומה לבריאות הציבור, לאיכות החיים של הפרט ולכלכלה 
העירונית. כמו כן, מדיניות כזו צריכה להתמודד עם ההשלכות הנוספות של אימוץ תחבורה חכמה, כגון הפגיעה הצפויה בהכנסות 

המדינה והרשויות המקומיות והשינויים הצפויים בעולם העבודה.
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עקרונות מפתח למדיניות לאימוץ תחבורה חכמה: 110 

ולא כמטרה בפני עצמה. אימוץ של הטכנולוגיות החדשות אינו מטרה בפני עצמה, אלא   – הטכנולוגיה כאמצעי וכהזדמנות   )1(
אמצעי שיכול לסייע )אך לא בהכרח יסייע( להשגת המטרות שהוצגו לעיל. מכיוון שהתפתחויות טכנולוגיות ככל הנראה יתרחשו 
בכל מקרה, נדרשת מדיניות ממשלתית שתכוון אותן לתסריט הרצוי. מבחינה זו, הטכנולוגיה טומנת בחובה הזדמנות לשינוי בקרב 
הצרכנים: מכיוון שהרגלי הנסיעה של האזרחים עומדים לעבור שינוי משמעותי בכל מקרה, ניתן יהיה לנצל את השינוי הצפוי על 

מנת לנתב את דפוסי הנסיעה לפיצול נסיעות מאוזן יותר.

קידום הסעת המונים ושירותי ניידות שיתופיים בתמהיל שיוביל לאופטימיזציה תחבורתית. כפי שנסקר לעיל, קיים סיכון ממשי   )2(
המטרופולינים.  במרכזי  בעיקר  התנועה,  ובעיות  בכבישים  הגודש  להחרפת  יובילו  וחשמליים  שיתופיים  אוטונומיים,  רכב  שכלי 
במרבית הסימולציות העירוניות נמצא, שקיומה של מערכת הסעת המונים, לצד שרותי ניידות שיתופיים שמסייעים להגדיל את 
מקדם המילוי באזורים מטרופוליניים, משפר משמעותית את שיווי המשקל ברשת ומוביל למודל פיצול נסיעות מאוזן יותר. זאת, 
בניגוד לתרחיש שבו מרבית כלי הרכב האוטונומיים הם בבעלות פרטית, או לתרחיש שבו בו מתבצעות נסיעות ריקות או עם אדם 
בודד בשירותי ניידות. מתוך סימולציות אלו עולה, כי להסעת המונים ימשיך להיות תפקיד מרכזי ברשת המטרופולינית העתידית, 
לצד שירותי ניידות מסוגים ומגדלים שונים, וכן לצד תשתיות המעודדות תנועה אקטיבית )הליכה רגלית, רכיבה על אופניים ועל 

קורקינטים אישיים(. 

עם זאת, התמהיל של פתרונות התחבורה הנדרשים צריך להיקבע על בסיס ניטור ועיבוד מידע בהקשר הישראלי, ומתוך ניתוח   
מעמיק של התמהיל האופטימלי, שיוכל לספק את צורכי הניידות החזויים. המטרה כאן היא כפולה: ראשית, לשפר את השירות 
עבור האזרח, שיוכל לבחור בין מגוון רחב של מוצרים ברמת שירות גבוהה ולפי צרכיו באותה נסיעה, ושנית, לוודא כי המערכת 

בכללותה פועלת ביעילות מרבית. 

110 נוסף על כיווני פעולה שהוזכרו בפרקים עצמם וכן מובאים בתקציר למסמך זה.
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שינוי מודל המיסוי על ענף התחבורה ושימוש בתמחור חכם לוויסות הביקושים. מדינות רבות דנות היום באפשרות להחליף   )3(
את המיסוי הקיים על הדלק בתמחור חכם של נסיעות כפונקציה של מרחק הנסיעה, המקום, הזמן ומקדם המילוי. תמחור כזה 
מתאים במיוחד לעידן של תחבורה חכמה לאור החשש לעלייה בנסועה ולהחרפת הגודש הכבישים עם ירידת העלות השולית של 
כל קילומטר, וכן לאור החשש לפגיעה משמעותית בהכנסות המדינה ממיסוי על הדלק )בהינתן שלרשות הנוסעים עומדות גם 

חלופות של הסעת המונים או שיתוף נסיעות(.

מינוף השינויים התחבורתיים לשיפור ולציפוף המרחב העירוני. כאמור, מינהל התכנון עוסק בגיבוש הנחיות ומדיניות תכנון,   )4(
שירתמו את מהפכת התחבורה החכמה לשיפור סביבות החיים בכללותן – לציפוף המרחב, לתוספת של יחידות דיור ושימושים 
אחרים ולשיפור המרחב הציבורי כך שיעודד שהייה, מפגש ותנועה אקטיבית. ביטולם של חניונים ציבוריים ונתיבי חניה ותנועה 
מייצר עוד קרקע ציבורית "יש מאין", וזו יכולה להיות מנוצלת לתוספת של תשתיות ושימושים שחסרים היום במקומות רבים 
)למשל, שטחי ציבור, דיור בר-השגה, תשתית ירוקה או שבילי אופניים(. בנוסף, ביטול חניונים ונתיבים לצד הפחתת תקני החניה 
ושינוי בקו הבניין יכולים לעודד התחדשות עירונית של מרחבים קיימים, שלא מתאפשרת כיום בשל העדר כדאיות כלכלית או 
ישימות תכנונית )במקביל ובכפוף לשיפור התחבורה הציבורית ו/או לפריסתם של שירותי ניידות משלימים(. העבודה מתייחסת 
הן למרחבים קיימים מסוגים שונים והן למרחבים שמתוכננים היום, אך יוקמו במציאות שבה התחבורה האוטונומית תהיה כבר 
עובדה קיימת. לפיכך, היא כוללת התייחסות לשלביות ולפתרונות ביניים, בהתחשב בכך שהעידן הנוכחי הוא תקופת ביניים שבה 

התלות ברכב הפרטי עדיין גבוהה. 
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שקיפות, הנגשת מידע וסטנדרטים לבטיחות ולפרטיות. למרות התחרות בין חברות הטכנולוגיה, יישום מיטבי של התחבורה   )5(
החכמה דורש שיתוף פעולה, הנגשה של מידע וכן סטנדרטים מוסכמים בכל הנוגע לפרטיות ולבטיחות. בין היתר, נדרשת הנגשת 
מידע מצד החברות המפעילות, כך שחברות וגופים שונים יוכלו לפתח יישומים שיעניקו שירות לנוסע בכל שלבי הנסיעה )תכנון 
מסלול, הזמנה, כרטוס ותשלום( תוך שילוב בין אמצעי ניידות שונים. במקביל, הגנה על בטיחות ופרטיות המשתמשים מחייבת 
עמידה בסטנדרטים מוסכמים ופעולה תוך שקיפות מרבית. זהו נושא מהותי ורגיש, שמחייב הגנה על הסודות המסחריים של 

החברות וכן על פרטיות הנוסע. הוא דורש שיתוף פעולה בין חברות הטכנולוגיה, הרגולטור, חברות הביטוח וגורמים נוספים. 

תיאום, תכלול ושיתוף פעולה: כאמור, המינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה פועלת לתכלול קידומו   )6(
של תחום התחבורה החכמה בישראל. אכן, מתוך סקירת ההשלכות הרוחביות של מהפכת התחבורה החכמה בנייר זה, ולאור 
כי ההיערכות למהפכת  ניכר  בין המדיניות הננקטת בתחום התחבורה לבין המדיניות בתחומים משיקים,  ההשפעות ההדדיות 
התחבורה החכמה צריכה להיעשות מתוך נקודת מבט רחבה ואינטגרטיבית, תוך שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה שונים ובינם 

לבין רשויות מקומיות, חברות טכנולוגיה וגופים נוספים. 

בעוד שהעקרונות שלעיל מתאימים למדינות רבות, קיימים היבטים ייחודיים להקשר הישראלי:

ולבחון פתרונות ביניים, כמו  צורך בפעולה מיידית. מצב התחבורה בישראל מחייב לקדם כבר עכשיו תשתיות הסעת המונים   )7(
מדיניות לניהול הביקושים )כדוגמת נתיבים מהירים, מיזמים כמו "נעים לירוק" ועוד(, מבלי להמתין לבשורת הרכב האוטונומי. 

משפחות עם ילדים. שיעור הילודה בישראל גבוה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, ואפשר להניח, שמשפחות עם ילדים   )8(
צעירים יתקשו לוותר על שירותי ניידות מדלת לדלת, לפחות לחלק מהנסיעות. יש לקחת היבט זה בחשבון בתכנון מדיניות לאימוץ 
תחבורה חכמה ולוודא שלמשפחות עם ילדים – וכן לקבוצות דמוגרפיות אחרות, כדוגמת קשישים – יהיו פתרונות ניידות נוחים, 
המותאמים לצורכיהן. אולם גם בהקשר זה חשוב להבחין בין סוגי נסיעות שונים, כאשר נסיעות של הורי המשפחה לעבודה במרכזי 

המטרופולינים או במוקדי תעסוקה יכולות עדיין להיעשות בתחבורה ציבורית או שיתופית. 
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מינוף החדשנות הטכנולוגית בישראל. בעוד שעד כה ישראל לא הייתה שחקן בתעשיית הרכב המסורתית, היא מסתמנת כשחקן   )9(
מרכזי בתחום התחבורה החכמה, שבמסגרתה עבר תחום האוטומוטיב מעולם של חומרה לעולם שמשלב גם תוכנה, שלישראל 
יש בו יתרון יחסי. בעשור האחרון קמו בישראל חברות הזנק ומרכזי חדשנות ומו"פ, והמעבר משלבי הפיתוח לשלבי ההטמעה של 
התחבורה החכמה מייצר הזדמנות משמעותית נוספת עבור ישראל, שיכולה להפוך גם למוקד של אתרי בטא, שרובם לא דורשים 

היערכות מיוחדת מבחינה גיאוגרפית או תשתיתית. 

כדי  זאת,  חכמה.  לתחבורה  ישראל  מדינת  להיערכות  וסגור  סופי  במתווה  ולא  מפתח  בעקרונות  תחילה,  בכוונה  מסתיים,  זה  נייר 
ובין-משרדי.  ועקרונות המפתח שפורטו לעיל ישמשו כתשתית לתהליך עבודה מתמשך, רב-תחומי  זה  בנייר  שההשלכות שנסקרו 
המשך העיבוד, העדכון והיישום של העקרונות הללו צריכים להיעשות תוך ראייה מתכללת ושיתוף פעולה בין-משרדי, המקודם בשנים 

האחרונות על ידי משרד ראש הממשלה. 
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