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צילום: אוהד צויגנברג פקק עקב העוצר בשכונת רמות בירושלים, בספטמבר

רכב ותחבורה

הפקקים פיתחו חסינות לקורונה ולעבודה מרחוק — כך אפשר בכל זאת לצמצם אותם
בממשלה קיוו כי המעבר לעבודה מרחוק יפחית את התנועה בכבישים, אבל העומסים חזרו, אף שהמשק עדיין מושבת חלקית ■ מומחים

מסבירים כיצד המגפה דווקא הגבירה את הפקקים, וטוענים: "זה לא פתרון קסם"

אסנת ניר
עקוב06:07

בתוכניות ממשלתיות הוערך כי המעבר לעבודה מהבית בשל משבר הקורונה יפחית מאוד את הפקקים. אלא שהתגברות העומסים

בכבישים מאז סיום הסגר, בשעה שרבים עובדים מרחוק או לא עובדים כלל, מערערת את ההערכות הללו. האם חזרת הגודש בכבישים

מעידה על הערכות שגויות בתוכניות, האם אפשר לשפר את יישום העבודה מהבית, ומהו הפתרון הנכון להוצאת ישראל מהמשבר

התחבורתי שבו היא נמצאת?

על ההשפעות השליליות של משבר הקורונה נכתבו הררי מלים — אבל יש למשבר גם השפעות חיוביות, כמו הירידה בגודש בכבישים,

שהורגשה בעיקר בסגר הראשון. המציאות החדשה יצרה הזדמנות לניסוי לאומי לבחינת ההשפעה של המעבר לעבודה מהבית על

הפקקים.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssq9gt3MfTV1Z7nfsHMTEOMIujASNvzHsFnq7oFMwBSq7do94Zr4JY7j7zA2k3qvdsTv26WzroUmvRPw3IiMxpEwPEfkRCIU2hcqO35LvmpSgDSeyEhHzwK1hRUiZYQFjM9OltSx2420Ip5Bj77QeAZpTlKhodOwkuA7MkVIB4ajwt0T_6qrPhdf4ShVJq5ToN_cwQ-9JmBFJGNcMWkYblcZoNu3UlviE-tbJ6_Fe7zN2R6z_hkyRdiFdaS4NuRLyKyfFJ9lGz7Vh0a9xZ3i1r7FwT8zpOHI7Lc1XkcUuZeL6sUNaHZM9pCBKixwg2-1qW6BEMSvtDUMWlhGD44mbZMjT8slWR6gH0rbDUME-35bW88iR6Qt6Rn3bfsyLVVbIIGsyHSnvWyyxYzzEyo0W_zA2PySrDJynvD36pKkVNLzLW2S73XQrmyHZimn5sJpvZGOXRoDlX1TbAaX4fhDhKURBimmzf7P-K8Mfv5XOmob_E&sai=AMfl-YRvkJww9xvydQg40SaOwvDGU6_1o08mdq9e4R4zApZSjZLX2p-S_r_fvc-CpYIzajIkkstzoV1qz6w0IrXWvwJIEdbeO1ja1spPJsHBig-GIDiniHAqjpHXgj1LUgc&sig=Cg0ArKJSzJmcIz20qF7_&adurl=https://www.chevron.com/stories/chevron-noble-energy%3Futm_campaign%3Dnoble_energy%26utm_source%3Ddigital%2520extension%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3D2359801_cvx_obiisraelnoble_2020_twoboysrunning_banner_970x250_x_v1%26utm_content%3Dbanner_static
https://www.themarker.com/dynamo/cars
https://www.themarker.com/misc/writers/WRITER-1.6763782
https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.8664788
https://www.themarker.com/career/EXT-INTERACTIVE-1.7234367
https://www.themarker.com/
mailto:?subject=%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%97%D7%95%20%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7%20%E2%80%94%20%D7%9B%D7%9A%20%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%20%D7%96%D7%90%D7%AA%20%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9D&body=https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.9308947


11/15/2020 TheMarker - הפקקים פיתחו חסינות לקורונה ולעבודה מרחוק — כך אפשר בכל זאת לצמצם אותם - רכב ותחבורה

https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium-1.9308947 2/7

לפי הערכות, מרבית הנסיעות היומיות — כשני שלישים — הן לצורך הגעה למקום העבודה. הערכה זו עומדת בבסיס פתרונות שהוצעו

להקלה על עומסי התנועה בכמה עבודות ממשלתיות ומחקריות. בפברואר הקימו נציבות שירות המדינה, משרד ראש הממשלה ומשרד

האוצר צוות משותף לבניית פיילוט לעבודה מרחוק לחמישה משרדי ממשלה. גם תוכנית של החברה הממשלתית נתיבי איילון התייחסה

לעידוד עבודה מהבית כחלק מסל פתרונות שיש לקדם לבעיית הפקקים.

גם הממונה על השכר התייחס בדו"ח השנתי ל–2019 לעבודה מהבית בהקשר של צמצום הגודש. ואולם, חוקרי תחבורה רבים מטילים

ספק לגבי הקשר הזה.

"בית — רק מודל אחד של עבודה מרחוק"

בשבועות האחרונים ניכרת עלייה חדה בתנועה בכבישים — ובפקקים. נכון לשבוע שעבר, התנועה בנתיבי איילון היתה כמעט 80%

לעומת השגרה שלפני הקורונה. על פי נתוני חברת ווייז, רמת הנסיעות במטרופולין תל אביב היתה נמוכה ב–8%–16% בשבוע האחרון

בדרך להקמת המטרו, מאות בניינים בגוש דן ייהרסו: היכן זה יקרה, ואילו פיצויים אפשר לקבל?

אובר וליפט ניצחו - הנהגים שלהן בקליפורניה לא ייחשבו לשכירים
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מאשר הנסועה לפני הקורונה.

- פרסומת -

ניתוח שעשתה חברת פלאפון לנתוני השימוש בווייז בימי חמישי בשבועות האחרונים, העלה כי מאז הסרת הסגר השני, נתוני השימוש

בווייז גבוהים בכ–44% לעומת ימי חמישי בתקופת הסגר. השימוש נמוך בכ–7% בלבד לעומת ימי חמישי בשגרה — אף שפעילות המשק

חלקית, רבים מובטלים או בחל"ת, ורבים אחרים ממשיכים לעבוד מרחוק, באופן מלא או חלקי.

תמיכה בצורך לקדם מעבר לעבודה מרחוק מופיעה גם בדו"ח משותף של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, משרד

התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. בדו"ח, שפורסם בתחילת 2019, גיבשו ועדת מומחים ונציגי ממשלה המלצות לתוכנית לאומית

לעידוד עבודה מרחוק: "לעבודה מרחוק פוטנציאל לתועלת משקית תחבורתית, סביבתית, וחברתית — כחיסכון בעלויות חיצוניות מנסועה

ובעלויות נדל"ן, חשמל וחניה, העלאת הפרודוקטיביות וחיזוק הפריפריה ואוכלוסיות מוחלשות".

עורכי הדו"ח — ד"ר עדו קליין, ד"ר ניבי קסלר וד"ר עדי לוי — מעריכים שהנזק הכספי למשק מהגודש בכבישים מגיע ל-35 מיליארד שקל

בשנה, וצפוי לזנק ל–74 מיליארד שקל ב–2030 ול–100 מיליארד ב–2040. "אחד מכלי המדיניות שיכולים לאפשר הפחתה של הגודש,

הוא עידוד עבודה מרחוק, המאפשרת להימנע מנסיעות באזורי ביקוש ובשעות השיא".

צילום: אייל טואג נתיבי איילון לפני הקורונה. בשבוע שעבר התנועה היתה כמעט 80% מימי השגרה
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- פרסומת -

לגבי השאלה אם חזרת הפקקים מעידה כי התיאוריה כשלה, אומר לוי — מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש

החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה — כי המציאות הנוכחית אינה מתאימה למודל שעליו המליצו: "יישמנו בתקופת

המגפה רק מודל אחד של עבודה מרחוק — עבודה מהבית בסיטואציה לא אידיאלית מבחינת רעש, הפרעות כתוצאה מהיעדר פתרון

לילדים, אינטרנט עמוס ואטי והיעדר מרכיב חברתי.

"השילוב האידיאלי של עבודה מרחוק הוא כנראה כזה שמאפשר לעבוד בחלק מהימים בשבוע מהבית, ובשאר במשרד — בהתאם

למאפייני העבודה והמועסקים. מעבר לכך שהמצב הנוכחי לא נכון מבחינת תפוקה, גם לא סופק פתרון תחבורתי", מסביר לוי.

"עבודה מרחוק היא לא פתרון קסם שיכול לעמוד בפני עצמו. הוא צריך להיות חלק מפתרון משולב שכולל תחבורה ציבורית יעילה, העדפה

שלה בנתיבים ייעודיים ורמזורים, תשתיות הליכה ברגל ונסיעה באופניים, וגם כאלה שמעודדות זאת, כמו מקלחת במשרד", מוסיף לוי.

לדבריו, כל אלה צריכים להיות מלווים בהטלת אגרות גודש ומניעת אפשרות לכניסת כלי רכב למקומות מסוימים בערים.

- פרסומת -

פוחדים מאוטובוס ונוסעים יותר בפרייבט

לוי אומר כי ההסבר המרכזי לפקקים בשעה שפעילות המשק היא חלקית, נעוץ בחשש משימוש בתחבורה הציבורית, שגורר נסיעות פרטיות

נוספות, מעבר להגעה לעבודה. "המצב לא משקף מציאות רגילה וסטנדרטית. מעבר לחשש ממקומות סגורים וצפיפות, בתקופת הסגר

הופחתה משמעותית תדירות האוטובוסים והרכבות".

ד"ר עדי לוי
צילום: מגד גוזני
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לוי מוסיף כי "לקובעי המדיניות יש אינטרס לשמירת רמה מסוימת של שימוש בתחבורה הציבורית, כדי למנוע מעבר קבוע לרכב פרטי

ואי־חזרה לתחבורה ציבורית. פעילות האוטובוסים חזרה מאז למתכונת כמעט מלאה, אבל עד היום לא תוגברו הקווים כדי להקטין את

ההתקהלות בהם".

לפי נתוני משרד התחבורה, כיום מתבצעות 700 אלף נסיעות ביממה בתחבורה הציבורית — לעומת 400 אלף בממוצע בסגר הקודם ו–3

מיליון נסיעות לפני הקורונה. מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת אריאל באוגוסט, בראשות פרופ' סיגל קפלן מהאוניברסיטה העברית, מצא

ירידה של כ–50% במספר האנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית בתדירות גבוהה ובינונית, בהשוואה לשגרה.

לוי אומר כי יש סיבות נוספות לעלייה בגודש מלבד הירידה בשימוש בתחבורה הציבורית. אחת מהן היא רכב זמין לכל המשפחה לאלה

שעובדים בבית, לנסיעות שלא נעשו ברכב פרטי קודם לכן, כמו סידורים וקניות — והסטת נסיעות של אנשים שקודם לכן העדיפו לצאת

בשעות השפל כדי להימנע מפקקים, לשעות השיא, או כאלה שנסעו בתחבורה ציבורית ובשל הירידה בגודש עם המעבר לעבודה מרחוק,

חזרו לרכב הפרטי. גם המעבר בין מקומות העבודה מרחוק במשך היום מגביר את התנועה.

לדבריו, הפתרון המשמעותי ביותר הוא השקעה בתחבורה הציבורית: "ידוע שכשיש תחבורה ציבורית יעילה ומעבירים אנשים לעבודה

מרחוק בחלק מהזמן — אפשר להפחית את הפקקים".

בנוגע להתנגדות שהביעה באחרונה שרת התחבורה, מירי רגב, לפרויקט התחבורה הציבורית הגדול ביותר שתוכנן בישראל עד כה,

המטרו, אומר לוי: "עם קצב גידול אוכלוסייה קבוע של 2% בשנה, אני לא רואה איך מתגברים על הפקקים — חוץ ממערכת הסעת המונים,

כפי שקיים באירופה. זה הדבר הראשון שהמדינה צריכה לדאוג לו".

עובדים מהבית, אבל לא נוסעים פחות

פרופ' אראל אבינרי, ראש המחלקה להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה להנדסה, חקר את השפעות המעבר לעבודה מהבית

על הפקקים בעולם. לדבריו, מדיניות כזאת בישראל צפויה להיכשל ולהעמיס על רשתות התחבורה. "אנשים צריכים להתנייד. בין אם

למסחר, בילוי או עבודה. זה צורך חברתי ואולי אפילו ביולוגי.

"מחקרים הראו שאנשים צריכים להיות בתנועה קצת יותר משעה בממוצע ביום. אם לא לנסיעה לעבודה, זה יהיה לצרכים אחרים", מסביר

אבינרי. לדבריו, אנשים שעובדים מהבית לאורך זמן יבחרו לגור בפרברים ובמקומות רחוקים יותר מהעבודה: "אלה אותם אנשים שיש להם

צורך בהתניידות גדולה יותר לשאר הצרכים. כלומר, הורדנו במקום אחד והעלינו במקום אחר".

לגישה זו שותפים פרופ' יורם שיפטן וד"ר ניר שרב, שערכו ניתוח עבור המדינה, שנועד להצדיק את תועלות המטרו. על פי הדו"ח שהוצג

ביולי, חלה עלייה בשיעור העובדים מרחוק בישראל בעשור האחרון, לפני הקורונה, מ–2.5% ל–4%. כשנשאל אם בעקבות הקורונה אנשים

ייסעו פחות בשל מעבר לעבודה מהבית לטווח ארוך, השיב שיפטן כי הדעות חלוקות בנושא, אבל מחקרים מראים שאנשים שעובדים

מהבית לא בהכרח נוסעים פחות, ולעתים אף יותר.

לדברי שיפטן, היתרון הוא שביצוע הנסיעות מפוזר יותר על פני היום. סקר שערכו החוקרים בגל הראשון בקרב 2,100 עובדים במטרופולין

תל אביב שעברו לעבוד מהבית, הראה הפחתה של 5%–8% מהנסיעות. על פי ניתוח שערכו, הפוטנציאל של הפחתת הנסיעה בשל

מעבר לעבודה מהבית של 50% מהעובדים ו–30% מהתלמידים — הוא כ–5% בלבד. כשמביאים בחשבון שרמת הנסועה השנתית עולה

ב–4%, מדובר ביעילות נמוכה.

פקקיםתגיות: תעסוקה

פרופ' אריאל אבינרי
צילום: ללא קרדיט

פרסומת:  דירוג DUN'S 100 נחשף: מיהן החברות המובילות בישראל?
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הכתבות הנקראות

מה הקפיץ את עמית סגל - ולמה גיא פלג, חן ליברמן וברוך קרא החליטו לתבוע?
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