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 בארץ, החיים רמת על מתותי לאיום הופכת הפקקים בעיית

 האם מתמיד: קריטי ויעילים מהירים בפתרונות והצורך
מ□ להטיל לפתה® שהורשה ההמלצה את תאמץ ישראל

העומס באזורי נהגים על

רייך יונתן ///

פקקים חולץ
 על אגרה תוטל בקרוב האם

עומס בנתיבי ברכב כסיעה

 ההחלטות מקבלי אם
 זקוקים היו בישראל
 בדבר השכמה לקריאת

 פתרונות לקדם הצורך
 התחבורה, למשבר
 השבוע שפרסם המחקר

 המפותחות המדינות ארגון
 לספק מקום הותיר לא

 הופכת הפקקים >בע״ת1
 מהות׳ לאיום בהדרגה

 בישראל החיים רמת על
 והצורך הבאים, בעשורים

 ויעילים מהירים בפתרונות
 >בעוד1 מתמיד קריטי

 והתחבורה האוצר משרדי
 הרצוי, המתווה על נאבקים
 ה-סספס ארגון כלכלני

 מהטלת מנוס אין קובעים:
 באזורי נהגים על מם

דרכים פרשת >1 העומס

ר״ך יונתן
שטו־ כשעיריית

 שבדיה בירת קהולם
 14כ־ לפני הודיעה

 חדשה תכנית על שנה
 מיוחד מס להטלת

 שייכנס רכב כל על
 בשעות העיר למרכז

 עוינת. היתה הקהל בדעת התגובה העומס,
 מצוקת את לפתור נועדה שהתכנית למרות

 רכב בעל כל היטב הכיר אותה הקשה הפקקים
לשי יורו בין של סכום לגבות ההחלטה בעיר,

 והרבעים העיר למרכז כניסה כל על יורו שה
 התושבים. של עזה בהתנגדות נתקלה הסמוכים

 חודשי מספר בתום כי הודיעה כשהעירייה
 התכנית, המשך על רשמי משאל יתקיים ניסוי

 גם זו לעבות סיכוי כל לה שאין היתה ההערכה
 שנערכו הקהל דעת בסקרי המצב תמונת היתה

 מוצק רוב שהציגו ימים, באותם בשטוקהולם
החדשה. המס גזירת נגד

 קלפיות כאשר יותר, מאוחר חודשים שבעה
 שחל התברר נספרו, והתוצאות נפתחו המשאל

 אחוזים 53 המהווים מצביעים אלף 460כ־ מהפך.
 גודש אגרת הטלת בעד הצביעו העיר מתושבי

 47 ורק העיר, למרכז כניסה על קבוע באופן
 הודיעה מכן לאחר קצר זמן נגד. הצביעו אחוזים

הח לקבועה, תהפוך הגודש אגרת כי העירייה
 המס הארצי. הנבחרים בבית גם שאושרה לטה

 להחלטת ובהתאם היום, עד להיגבות ממשיך
 בתשתיות להשקעה ההכנסות מופנות הממשלה
מתקדמות. תחבורה
 הקהל בדעת המהיר למהפך שהביא מה

 שלו. המסחררת ההצלחה זו החדש, המס כלפי
 לאזור אז עד שנחשב שטוקהולם, העיר מרכז

 שעות במרבית ממנו להתרחק לנהגים שמומלץ
הכבי בעומס משמעותית מהקלה נהנה היום,
 והמבקרים התושבים כל הרגישו אותה שים

רשם המס הוטל עליו באזור התנועה נפח בעיר.

הע זמן אחוזים, וחמישה כעשרים של ירידה
 כרבע אחוזים, בעשרות התקצר בפקקים מידה

 הפרטי ברכב קבוע משימוש עברו מהנוסעים
במק שתוגברה ציבורית בתחבורה לשימוש

 שיפור הציגו האוויר איכות מדדי ואפילו ביל,
משמעותי.

 מפני הניסוי לפני שהועלו החששות גם
 והחשש העיר, במרכז העסקים בבעלי פגיעה

 המס, לאזור וביציאה בכניסה תנועה משיבושי
 העסקים בעלי ניסוי. חודשי מספר בתום הופרכו

 והתפעול הפעילות, בהיקף ירידה על דיווחו לא
 האוטומטיות הגבייה מערכות של המוצלח
 שלא לכך הביאו העיר מרכז סביב שהוצבו
 וביציאה בכניסה בתנועה שיבושים כל הורגשו
 של הכנסות על דיווחה מצדה העירייה מהאזור.

שישמ דולר, מיליון 40כ־ קרונות, מיליון 400כ־
 חדשות תחבורה ותשתיות כבישים לפיתוח שו

ובסביבתה. בעיר
מרחו לחלוטין נעלם לא בכבישים העומס

 מאז שחלפו השנים ובמהלך שטוקהולם, בות
 כלכליים ניתוחים אולם לגדול, שב התנועה נפח

 הצלחת על לימדו התקופה במהלך שבוצעו
 הנקייה ההכנסה כי העלו המחקרים המהלך.
מי 580כ־ של לשיעור הגיעה מהמס השנתית

 כתוצאה החברתית והתועלת לשנה; קרונות ליון
התנו בבטיחות השיפור הנסיעה, זמני מקיצור

 ועל הציבור בריאות על החיובית וההשפעה עה
 650 של יותר גבוה בסכום אף נאמדה הסביבה,

בשנה. קרונות מיליון

למשבר הכרחי פתחן
 בשטר להצלחה שזכתה הגודש אגרת האם

 עומדת בעולם אחרות מרכזיות ובערים קהולם
 מומחי את תשאלו אם לישראל? עלייה לעשות

 ה־ ,המפותחות המדינות ארגון של התחבורה
oecd, בכנס לקרות. שאמור מה בדיוק זה 

מח מסקנות הוצגו בישראל השבוע שהתקיים
הת אגף לבקשת ,oecd^ שביצעו מיוחד קר

 ברורה: היתה התחתונה השורה באוצר. קציבים
 הפקקים לבעיית ביותר והנגיש המידי הפתרון

 גודש אגרות גביית הוא אביב, תל במטרופולין
העומס. בשעות לאזור כניסה כל על מהנהגים

 מצב את לעומק שבחנו המחקר מחברי
שה למסקנה הגיעו אביב, תל באזור התנועה

 בעומס מידית להקלה תביא גודש אגרת טלת
בת נוספת בהשקעה גם תלווה ואם התנועה;

 הקלה תייצר גם היא הציבורית, התחבורה גבור
הארוך. בטווח יותר משמעותית
 מדינות ללימודי בכיר מנהל פריירה, אלברו
מעורכי ואחד oecm הכלכלית המחלקה

במ שנרשמה ההצלחה על מצביע המחקר,
 גודש אגרות כי ואומר בעולם אחרים קומות

 "בלונדון, ומתוכננות. מעוצבות הן אם עובדות
 הצליחו האגרות ואחרות, סינגפור, מילאנו,
 תכנית מתוכננת יורק בניו הגודש. את להפחית

 בנוגע רבות יתרום הזה שהדו״ח סבור אני דומה.
הגוברת". הגודש בעיית לפתרון

 ביצוע אופן על ממליצים גם המחקר עורכי
מתקד גביה מערכת להקים ומציעים התכנית,

 לזיהוי ג׳י־פי־אס טכנולוגיית על שתתבסס מת
 ולהקל היעילות את להגביר כדי זאת הרכבים,

 המס שיעור לגבי החדש. המס הטמעת על
 שלוש מסלולים: משני אחד החוקרים מציעים
 תנועה מעגלי בשלושה שיחולו חיוב דרגות
קילו לכל שווה חיוב דרגת או אביב, תל סביב
 העומס, לשעות בהתאם שתשתנה נסיעה, מטר
 להפנות החוקרים ממליצים המס הכנסות את

 צמצום ציבורית, תחבורה פתרונות לפיתוח
 הרכבים, בעלי על המוטלים האחרים המסים
 מחוץ לאזור להגיע שיבחרו לנוסעים והטבות
העומס. לשעות

הרא אינו השבוע שפורסם החדש הדו״ח
 גודש אגרת הטלת של באפשרות העוסק שון
 פורסמו האחרונות בשנים בישראל. הנהגים על

 ברעיון, התומכים מחקרים מספר באקדמיה
 לפתרון הכרחי הוא כי קובעים אף שחלקם

התחבורה. משבר
 כלכלית למדיניות אהרן מכון של עמדה נייר

 לצמצום תמריצים על ממליץ לנושא, שהוקדש
 מס צמצום באמצעות פרטי ברכב השימוש

 והקמת הדלק, על והמס חדש רכב על הקנייה
 למאפייני בהתאם ברכב השימוש למיסוי מערך

 על מיוחד תשלום גביית כלומר בפועל, השימוש
עמוס. בכביש נסיעה

העמ נייר קובע התחבורה, בתחום המחקר
בכ משמעותי גודש למנוע ניתן שלא מראה דה,

 בתשתיות סביר בהיקף השקעה ידי על בישים
 מומחי ציבורית. תחבורה זה ובכלל תחבורה,

 בתחום, העוסקים כלכלנים גם כמו התחבורה,
 לכלול חייב ארוך לטווח פתרון שכל מסכימים

 אגרות תשלום ידי על עומסים לניהול מעבר
מו הוא גודש באגרות העולמי הניסיון גודש.

 לפופולריות זוכה אינו שיישומו ואף מאוד, צלח
 משתנה הציבור עמדת הזמן עם מראש, בציבור
 בהגדלת השינוי של ההצלחה בגלל לחיוב

הרווחה.
 נוסעי כמובן הם מהמס העיקריים הנהנים
 פנויים מכבישים שנהנים הציבורית, התחבורה

לנו הרווחה אבל האגרה. את משלמים ואינם
 חשבון על באה אינה הציבורית התחבורה סעי

 עליהם הממוצע הנטל שכן ברכב, המשתמשים
ויעי הוגנת בצורה מחולק רק הוא - עולה אינו
פחות. עמוסים מכבישים נהנים הם וגם יותר, לה

נייר ממחברי אחד מואב, עומר פרופ׳

ואילוסטרציה] פקוק כביש העומס. את תפחית לחץ בעת בנביש למשתמשים אגרה האם
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 את תצמצם רק לא כזו אגרה כי ומדגיש, מוסיף העמדה,
 אנשים כך. "פשוט חיים. תציל גם אלא בכבישים העומס
לצ גם צריך הזה האוויר זיהום ואת אוויר, מזיהום מתים
אומר. הוא מצם",

 ההישגים אחד מהווה האוויר איכות שיפור ואכן,
 וחצי כעשור לפני שהוטלה הגודש אגרת של הבולטים

 מספר הפחתת שלצד לונדון, העיר במרכז הנהגים על
 האוויר זיהום את לצמצם גם נועדה הכביש על הרכב כלי

 באופן נקבע האגרה גובה הבריטית. הממלכה בבירת
 היו והתוצאות הרכב, של הזיהום לדרגת בהתאם מדורג

 סוכנות ׳זווית', של מקיפה מסקירה שעולה כפי מובהקות
בהמשך. נביא ממנה וסביבה, למדע ידיעות

הקריטי לשלב מתקרבים
 רכב מכלי הגודש אגרת נגבית לונדון של במקרה
 והיא עבודה, ימי במהלך העיר במרכז לנסוע המבקשים

 של המסחרית הפעילות עיקר מתרחשת בו באזור פועלת
 עד 50כ־ על לשקלים בתרגום עומד האגרה גובה העיר.

 הצליחה הגודש אגרת השונות. לדרגות בהתאם שקל 70
 ששטחו - לאזור הנכנסים הרכב כלי מספר את להפחית

 תכנית מופעלת בו בעולם מהגדולים והוא קמ״ר, 21כ־
מי 7.5בכ־ הנאמדות ההכנסות אחוזים. בכעשרה - שכזו

 תשתית בשיפור מושקעות התקופה לאורך שקל ליארד
הציבורית. התחבורה
 הלונדונית, הגודש אגרת של המרכזיות המטרות אחת
 היתה רישוי, לוחיות ניטור מערכת באמצעות שנאכפת

 שמקורם מחלקיקים האוויר זיהום את לצמצם כאמור
 היברידיים, רכב כלי לכן, לתחבורה. דיזל במנועי בעיקר

 להנחה זכאים במיוחד נמוכות פליטות בעלי או חשמליים
מתשלום. לפטור ואף

 שנים נמשכת האוויר בזיהום העיר של מלחמתה
 כאזור כולה רבתי לונדון הוכרזה שנה 12כ־ לפני רבות.

בתקנים עומדים שאינם רכב וכלי מופחתות פליטות

 באגרה מחויבים הסעות, ורכבי משאיות בעיקר אירופים,
 אוויר זיהום בעיר שנמדד לאחר שנתיים, לפני מיוחדת.

 מס המכונה תוספת, לשלם מזהמים רכב כלי החלו כבד,
הגודש. מאגרת בגובהה כפולה שכמעט רעילות,

 אגרת את להעלות הוחלט אף הממצאים בעקבות
 שלא רכב כלי משלמים הנוכחית השנה ומתחילת הגודש,
 שקל 60כ־ של תוספת ביותר המחמירים בתקנים עומדים

ואוטובוסים. למשאיות שקל 500 או קטנים רכב לכלי
האחרו בימים גררו oecd^ של המחקר מסקנות

 שעבד מה כי מזהירים המתנגדים מעורבות. תגובות נים
 מפותחת, ציבורית תחבורה קיימת בהן אחרות במדינות

 התחבורה מצב שבה בישראל לקטסטרופה להפוך עלול
הביקוש. את מלספק ורחוק מקרטע הציבורית

 החשש את גם השאר בין מזכירים המהלך מתנגדי
 לאחד היום כבר שנחשב הנהגים, על המס נטל מהכבדת
 עומדים האלה החששות מול המערבי בעולם הגבוהים

 וטוענים הנוכחי המצב על שמצביעים המהלך מצדדי
 במוקדם צורך יהיה מקרה שבכל צדק של רבה במידה

 בבעיית לטיפול דרסטיים צעדים בנקיטת במאוחר או
הפקקים.
 עוסק בה הפקקים שבעיית כך על חולק אין ואכן,
 את שמחייבת קריטית לסוגיה הפכה החדש המחקר
 עדכני מחקר מהירים. פתרונות לקדם ההחלטות מקבלי

 של והמידע המחקר במרכז שנערך האחרון מהשבוע
 המטבע קרן ישראל, בנק נתוני בסיס על קובע הכנסת,

 הבעיה הוא בכבישים הגודש כי ,OEcnrm הבינלאומית
 מפותחות למדינות ביחס ישראל של ביותר החמורה
אחרות.
למ השנתי הנזק האוצר, משרד של הערכות פי על

 מיליארד 35כ־ על עומד בכבישים מהגודש כתוצאה שק
 הזה הסכום מהאקדמיה, כלכלנים להערכת בשנה. שקל

 שנה עשרים ובתוך כעשור, בתוך כבר עצמו את יכפיל
בשנה. שקל מיליארד 100לכ־ להאמיר עלול הוא

 ההחלטות, למקבלי היטב מוכרים הללו המחקרים
האח בשנים המדינה מבקר בדו״חות כיכבו גם וחלקם
 מהדו״חות העולים המטרידים הנתונים אחד רונות.

להעדיף ממשיכים הישראלים כי מעלה, והמחקרים

 את העת כל שמחמיר מה פרטי, ברכב נסיעה במובהק
הפקקים. בעיית
 שבחנה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על

 פחות העבודה, למקום ישראלים של הנסיעה דפוסי את
 בתחבורה להשתמש בוחרים הנוסעים מכלל מחמישית
 ועובדים פרטי רכב בעלי כי העלו, הסקרים הציבורית.

 לבחור ממעטים מהמעסיק רכב אחזקת להטבת הזכאים
 שהם היחידה והחלופה באוטובוס, נסיעה של באופציה

 זמין שאינו פתרון ברכבת, שימוש היא לשקול מוכנים
מהעובדים. גדול לחלק

 לחלק הפכה בפקק שעמידה פלא לא המצב, וכשזה
אפ אי שכמעט כפוי ולהרגל הנהיגה משגרת נפרד בלתי

במטרו בעיקר כאמור מורגשת הבעיה ממנו. לחמוק שר
 העבודה ממקומות כמחצית מרוכזים בו אביב, תל פולין

 לאזור מגיעים פרטיים רכבים מיליון מחצי יותר במשק.
 המהירות את ומאטים הכבישים את חוסמים בוקר, מדי

 לשעה. ספורים לקילומטרים לעיר בכניסות הממוצעת
 שאמורים המהירים הכבישים אחרים, באזורים גם אבל

 הופכים הגדולות, הערים אל בקלות הנהגים את להוביל
 ומרגיז ארוך לפקק הצהרים ואחר בבוקר העומס בשעות
באופק. נראה אינו שסופו

שנים רבת הזנחה
 הרושם את לעורר עשויה העומס בשעות נסיעה אם

מלמ המספרים לכולם, הכביש על מקום מספיק שאין
שע השנה בסוף להתבסס. מה על יש הזו שלתחושה דים
 ישראל, בכבישי מנועיים רכב כלי מיליון 3.5כ־ נסעו ברה

 שמספרם פרטיים, רכב כלי מיליון לשלושה קרוב מתוכם
חדשים. רכבים אלף מ־ססז ביותר אשתקד רק גדל

 המכוניות מספר זינק האחרונות השנים עשרה בחמש
 הקילומטרים ומספר אחוזים, לשבעים בקרוב הכביש על

מנ אחוזים. בחמישים קפץ בישראל הרכב כלי שנוסעים
אחוזים בארבעים תקופה באותה גדל הכבישים שטח גד,

הערה
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בלבד.
 המדינות התחבורתית. במצוקה לבד לא ישראל

 קשות. תנועה בעיות עם מתמודדות ביותר המתקדמות
 שעות כארבעים בממוצע מבזבז נהג למשל, בארה״ב,

 בערים שעות לכשישים שעולה זמן בפקקים, בשנה
 לכל לשנה דולר 820לכ־ שווה העיכוב עלות גדולות.

 ומחיר בהרבה טוב לא המצב שבישראל מאחר אבל נהג.
 מגיעה הפקקים שעלות להניח ניתן כפול, כמעט הדלק

שקלבשנהלנהג.6,000ל־
 מיליארדים הממשלה השקיעה האחרונות בשנים
לה הצליחה לא אבל ציבורית, ובתחבורה בכבישים

 על הפרטיים. הרכב כלי במספר הגידול קצב את דביק

 הכבישים פיתוח קצב אם באוצר, מקצועיות הערכות פי
 כלי במספר הגידול את ידביק לא הציבורית והתחבורה

 יבלה אזרח וכל 2030 עד יוכפלו התנועה פקקי הרכב,

בכבישים. ביום שעה עוד בממוצע
 הזנחה של תוצאה הוא בישראל התחבורה משבר

 הכלכלית. התנופה של לוואי תוצר גם אך שנים, רבת
 צמיחה גל הישראלי המשק חווה האחרונים וחצי בעשור
 אך האוכלוסיה שכבות לכל חלחל לא שאמנם מזורז,
ולהר חדשים עבודה מקומות אלפי מאות ליצירת הביא
ועסקים. חברות מאות של הפעילות חבת

 את שהורידה ממשלתית במדיניות נתמך הזה הגל
 הפעילות לעידוד נוספים בצעדים ונקטה החברות מסי

 המשק קברניטי הזה שבזמן מתברר כעת אך העסקית.
 משק של העיקריים הצרכים באחד מדי מעט השקיעו

מתקדמות. תחבורה תשתיות - מהירה בצמיחה
המונים, להסעת מערכות ובעיקר כבישים, מערכות

המוד הכלכלה של המרכזיים החמצן מעורקי אחד הן
בתע ולהתחרות התעסוקה שוק את לפתח קשה רנית.
 שירותי והיקף הכבישים סלילת כשקצב העולמית שייה

 לאזרחים לסייע כדי מספיקים אינם הציבורית התחבורה
 זמן לבזבז עליהם וכופים העבודה, למקום בזמן להגיע

 על גם מקשה תחבורה בתשתיות מחסור בכבישים. יקר
 ועל הארץ, למרכז מעבר העסקים אזור של התרחבות

בפריפריה. חדשים עבודה מקומות יצירת
 באזורי גודש מס להטל שההצעה לכך הסיבות אחת
 הגבוה המיסוי היא בחשדנות, נתקלת העומס ובשעות

 ישראלי נהג כל תוצאות. מניב שלא הענף, על כך גם
 של הארוכה זרועה את הדלק בתחנת ביקור מדי פוגש

 למעלה דלק. ליטר כל על מס ממנו הגובה הממשלה,
 לג־ שהנימוק מסים, הם הדלק ממחיר אחוזים מחמישים

 ציבורית לתחבורה בתשתיות להשקיע הצורך הוא בייתם
לסביבה. וידידותית זולה

מגי הדלק על הבלו ממס המדינה הכנסות בעוד אך
 ההשקעות היקף בשנה, שקלים מיליארדי לעשרות עות

 לעשירית מגיע אינו הגדולות בערים ציבורית בתחבורה
ההשק כי עולה, ב׳גלובס׳ שפורסמו מאומדנים מהסכום.

במה בירושלים לתושב ציבורית תחבורה בתשתיות עה
 הממוצע מהסכום אחוזים חמישה על עומדת השנים לך

 ההשקעה המפותח, בעולם גדולות ערים שמשקיעות
 מושקעים שבע ובבאר אחוזים, עשרה היא אביב בתל
 מפותחת בעיר תושב לעומת אחוזים 2.5 רק תושב בכל

בעולם.
 על ובמיוחד התחבורה, מצוקת על הקשים הנתונים

 תנופת עם לכאורה מסתדרים אינם העתידיות, המגמות
 בשנים הממשלה מצד בתשתיות האדירה ההשקעות
 עשרות האחרון בעשור הקצתה הממשלה האחרונות.
 ומסילות מחלפים כבישים, לסלילת שקלים מיליארדי

 לצפון הארץ מרכז בין לחבר הצורך על בדגש רכבת,
להר ניתן כבר חלקם שאת הללו, המאמצים אך ולדרום.

 הצרכים על מלענות רחוקים מהמרכז, כשמתרחקים גיש

המתרבים.
מתמ תהליכים הם תחבורה תשתיות והקמת תכנון

 שנים בכמה שנים של תכנוני מחסור לפתור וקשה שכים,
הישרא השלטון שבתרבות היא, נוספת בעיה בודדות.

 לתכנן קשה מהיר, בקצב מתחלפות ממשלות בה לית,
התשתיות. מצב על במיוחד משפיע והדבר ארוך, לטווח

 במהלך רבות פעמים ידיים החליף התחבורה משרד
 להתיישב בקושי מספיק בתורו שר כל כאשר השנים,

 אחריו. לבא הלשכה את לפנות נדרש וכבר הכסא על
תכנית לייצר הספיקו לא המתחלפים התחבורה שרי

רכבבמנהטן כלי של ערה תנועה בפקקים. בשנה ששת ארבעים

והתו קדימה, רבות שנים שתחשוב מסודרת אסטרטגית
הכביש. על היום מורגשת צאה

נתיבפלום־מינו□
התח בתחום ארוך לטווח בתכנון המורגש המחסור

 שהוכיחו מהלכים לקידום האחרונות בשנים הוביל בורה
 והבינוני הקצר בטווח גם תנועה עומסי בצמצום יעילות
 פלוס׳ ׳נתיב מיזם הוא הזה מהסוג ביותר הבולט הפתרון

 החוף בכביש חודשיים לפני התחבורה משרד השיק אותו
איילון. ובנתיבי

יור המיזם אם יקבעו שתוצאותיו הפילוט במסגרת
 מיוחד נתיב החוף בכביש הוכשר נוספים, לכבישים חב

גלי מחלף ועד נתניה מחלף בין קילומטרים, 22 באורך
 לתחבורה הנסיעה מותרת זה בנתיב הכיוונים. בשני לות,

 ונוסע. נהג ־ לפחות נוסעים שני בהם רכב ולכלי ציבורית
 לתחבורה מיוחד נתיב הוכשר איילון בנתיבי במקביל,
 לפחות נוסעים שלושה עם פרטיים רכב וכלי ציבורית

 גלויות קיבוץ מחלף ועד איילון מבוא מחלף שבין בקטע
צפון. לכיוון

 של ההצלחה מידת לדרך, שיצא לאחר חודשיים
 הגדולים המרוויחים במחלוקת. שנויה פלוס׳ ׳נתיב מיזם

 בנתיב להשתמש המורשים הפרטיים הרכבים בעלי הם
 או נוסע ברכבם המסיעים נהגים אותם כלומר המיוחד,

 חברת השבוע שהציגה נתונים פי על נוספים. שניים
 המחקר גם הוצג בו שערכה, בכנס מוביליטי׳ ׳פיוצ׳ר
 הרכבים של הממוצע הנסיעה זמן ,oecdti של החדש

 עומד עתידים לקריית מנתניה הבוקר בשעות המורשים
 למצב בהשוואה דקות כעשר של קיצור דקות, 45 על

הקודם.
 בדעה כמובן ומחזיקים המחיר, את שמשלמים מי

 האחרים הנהגים הם פלוס, נתיב מיזם על גורפת שלילית
 עוד לבלות נאלצים הם הרגילים. לנתיבים שנדחקים

 זמן עם לעבר, בהשוואה הכביש על בממוצע דקות כשבע
דקות. 62 של נסיעה

 למקומות בהגעה לאיחורים מתורגם הזה העיכוב
מער ׳עוקץ חברת שקיימה מסקר שעלה כפי העבודה,

 החדש הנתיב בעקבות נרשם הסקר ממצאי פי על כות:
 באיחור המגיעים העובדים במספר אחוזים 122 של זינוק
 חדה ירידה נרשמה מנגד, לעבודה. ויותר שעה רבע של
בזמן. לעבודה שהגיעו העובדים במספר אחוזים 44 של

התח בתחום היא המיזם של הבולטת החולשה אך
 אך המועדפת לחלופה להפוך שאמורה הציבורית, בורה
 לוותר שמוכנים לנוסעים הולם מענה עדיין מציגה אינה

הצי בנתיב הנסיעה שזמן למרות פרטי. ברכב נסיעה על
 באותו באוטובוס לנסוע שבוחרים הנוסעים התקצר, בורי

אוטו שני להחליף נדרשים עדיין לת״א מנתניה מסלול
בממוצע. דקות 69 אחרי רק היעד אל מגיעים ולכן בוסים,

 מרוצים התחבורה במשרד הללו, הנתונים למרות
 השקת לפני שגם ומזכירים כה, עד שהושגו מהתוצאות

 במקביל, בוקר. מדי בפקק הנהגים עמדו החדש הנתיב
 בנתיב הנסיעה נתוני אחר מתמיד מעקב במשרד מנהלים

 הגבלת כמו תנועה, כדי תוך שיפורים להוסיף וממשיכים
 עד בבוקר 06:00 שבין לשעות החדשים התנועה הסדרי
 הציר לאורך הציבורית התחבורה ותגבור בלילה, 22:00

מקומות מאות והכשרת אוטובוס קווי הוספת באמצעות

הרכבת. נוסעי עבור חניה
הפ שהרחבת מבינים התחבורה במשרד גם אולם

 בהרבה גבוהה השקעה תחייב נוספים לכבישים רויקט

 והתקציבים הזמן ומשך הציבורית, התחבורה במערכת
 הצלחת את שאלה בסימן מעמידים כך לשם שיידרשו

המהלך.
 ברעיון התומכים המומחים בקרב שגם לכך הסיבה זו

 פלוס, בנתיב שנעשה כפי שיתופית תחבורה עידוד של
 מדי. מוקדם לדרך יצא המיזם כי הסבורים רבים יש

 פולוס אבישי אמריטוס פרום׳ הוא מומחים מאותם אחד
 מומחה בטכניון, וסביבתית אזרחית להנדסה מהפקולטה

 בהמשך, נביא ממנו ל׳גלובס: בראיון שמסביר תחבורה,
התחבורה. משרד של בטעות מדובר מדוע

לחכות □יבה אין
 בוצע - בעדינות? אגיד אני איך ־ הזה ״הפרויקט

 פולוס. פרום׳ קובע המטרה", את מחטיא הוא ברשלנות.
 הזה הפרויקט את לבצע נכון לא היה שזה חושב "אני

הצי התחבורה מעטפת שהושלמה לפני הנוכחי במצב
 ולא נתיב תוספת כמו נוספים, תנאים והתמלאו בורית

 האדום הקו ייפתח משנתיים פחות בעוד נתיב. גריעת
 ציבורית תחבורה יספק זה דן. בגוש הקלה הרכבת של

 יהיה זה סבירות ותחנת ז׳בוטינסקי ציר לאורך מצוינת
עליה. מדבר שאני למעטפת שיעזור גורם

המסי את גם "יבנו פולוס, מוסיף שנים", כמה "בעוד
 יעברו לא הפרבריות הרכבות ואז באיילון, הרביעית לה

 שירות וברמת עמוסות כשהן בשעה שתיים של בקצב
ויס בשעה חמש או ארבע של בקצב יעברו אלא ירודה,

 של בתדירות יעבדו הללו כשהרכבות טוב. פתרון פקו
 אביב תל בתוך הציבורית והתחבורה בשעה ארבע־חמש

 להתחיל יהיה אפשר אז קלה, רכבת בעזרת יפה תתפתח
 כמו אותו לעשות צריך אז וגם הזה, הפרויקט על לחשוב
 בשל, לא פשוט זה כרגע עכשיו. שעשו כמו ולא שצריך

רציני". לא שם שעשו התכנון וגם
 הנתיב השקת לפני גם כי התחבורה משרד טענת על
מדו כי פולוס אומר הנסיעה, במסלול פקקים היו החדש

 שנסע למי שעה חצי של עיכובים היו "קודם בהטעיה. בר
 וחצי, שעה של הם העיכובים היום נניח. לנתניה מחדרה

עצום. לנזק גורם וזה
שמ מי כי בפריון ירידה גם מבוזבז, נסיעה זמן גם "זה

 כבר יכול לא הכביש על וחצי שעה אחרי לעבודה גיע
 מוגבר ובלאי דלק של גדול בזבוז גם יעילה, בצורה לעבוד

 אוויר זיהום זה מכך יוצא שפועל וכמובן המכוניות, של
 נעשה הזה שהנתיב איך בגלל בטיחותי סיכון וגם מוגבר

 ויוצאים נכנסים שנהגים והעובדה בתוכו ההשתלבות -
בי - ביטחוני סיכון כאן שיש כך על חשבתי אפילו ממנו.

 בעת ואנשים כוחות של ניוד לאפשר צריך אתה שראל

 בעניין גם פוגע הוא כרגע, נעשה הזה שהדבר כפי הרום.
הביטחוני".
 מציג שיפטן, יורם פרופ׳ פולוס, של לפקולטה עמיתו

 הוצאת אופן על לביקורת מצטרף אך יותר, מתונה עמדה
 נביא ממנו ל׳גלובס: הוא גם שהעניק בראיון לדרך. המיזם

 לרכבים עדיפות לתת נכון זה כי מסכים הוא בהמשך,

 כמובן הוא העיקרי הדבר אך אנשים, יותר בהם שנוסעים
ציבורית. לתחבורה עדיפות לתת

שלו האוטו עם שייסע מי אנשים. 50 לוקח ״אוטובוס
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