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 על פרדיגמות, תחבורה איכותית וטובת הציבור  

 

 מאת: אורי יוגב 

 

בימים האחרונים נכתבו תלי תלים של מילים אודות פיוצ׳ר מוביליטי, דבר המעיד על הדרך הארוכה  

פועל הארגון.    שבהשעשתה פיוצ׳ר מוביליטי, חברה לתועלת הציבור )חל״צ(, במהלך התקופה הקצרה  

הצליחה   אין חולק, פיוצ׳ר מוביליטי פועלת אמנם רק מעט יותר משנה, אך בפרק הזמן הקצר הזה היא 

לפתוח, להשפיע ואף לשנות את השיח אודות בעיות התחבורה בישראל. השפעה זו באה לידי ביטוי  

  הדרגגם בשלל מאמרים וכתבות )גם בעיתון זה(, במחקרים, בהפצת רעיונות, בקידום הצעות בקרב 

כמות   הפוליטי והפקידותי בממשלת ישראל לפתרונות הנדרשים לבעיות הגודש בכבישים, להפחתת

המזהמים הנובעים מתחבורה ובהכנסת טכנולוגיות ורעיונות חדשניים שעשויים לסייע בפתרון בעיות  

 אלו. משמח להיווכח שגם בתקשורת יש המכירים בפועלה המבורך של החברה.  

מיום הקמתו, הצהיר הארגון, באופן רשמי ופומבי, כי כדי להשיג את מטרותיו למען הציבור, תמומן  

תמיכת גופים מהמגזרים הפרטי והשלישי, מקרנות פילנטרופיות וממתן שירותים לגופים  פעילותו מ

הגופים המממנים את פעילותו הם בעלי אינטרסים שונים,   25עסקיים. - שונים. כן גם גופים פרטיים 

מנוגדים ואף סותרים, כשרק אינטרס אחד מאחד בין כולם: הרצון לפתור את המצוקה העצומה שכולנו  

יום יום בכבישי ישראל. כל מי שרגיש ונגיש לסוגיית מצוקת התחבורה בישראל, גופים פרטיים  חווים 

עסקיים, מכוני מחקר, מובילי דעה, סאטרטאפיסטים, אנשי אקדמיה, אנשי ממשל ורגולציה בעבר  

ובהווה, כל מי שיכול לתרום ולא רק בכסף, לעיצוב הצעות לפתרון המצוקה, מכל זווית. ברור וגם  

ייב, שכל הצעה, כל פיתרון, ישפיע וישליך על כולם, ולכן לכולם הזכות והעניין להיות חלק בתהליכי  מתח

החשיבה, הצעת ההצעות וגיבוש הפתרונות, ובלבד שיסכים שהארגון יפעל בהתאם לאינטרס הציבורי  

 בלבד. 

מכספי ממשלה,  כל הרעיון הוא לממן הפעילות הציבורית מתרומות מהמגזר הפרטי והפילנטרופי, ולא 

דווקא על מנת לשמור על עצמאות הארגון ולשפר את יכולתו המקצועית. כנגד הארגון נטען כי הוא  

מהווה חברת לובינג עבור אותן חברות תומכות. ברור שהוא אינו חברת לובינג, אבל באופן חד משמעי  

מועצה לשלום הילד״ מילאו  הוא גאה להיות לוביסט של הציבור. לצורך העניין, גם ארגונים כ״עלות״ ו״ה

סנגור ושתדלנות, וזה מה שפיוצ׳ר מוביליטי עושה בגאווה לטובת הציבור ולא לטובת אינטרסים פרטיים.  

הארגון מאגד גופים רבים מכל המגזרים ומאפשר להם לסייע בקידום מהלך הסטורי, להפיכת ישראל  

קקים על ידי שיפור ושדרוג  למובילה עולמית בישום מהפכת התחבורה החכמה לטובת צמצום הפ

התחבורה הציבורית והשיתופית. אין בזה שום פסול. להיפך זו הדרך הדמוקרטית להשפיע על מדיניות  

 לטובת הציבור כולו. 

 פעולותיה של פיוצ׳ר מוביליטי מדברות בעד עצמן ומוכיחות זאת הלכה למעשה.  

 

 



  

 
 

נה לשנה. במשך שנים ארוכות שלטה  בעיות הגודש מלוות אותנו מזה שנים רבות, והן מחריפות מש

התפיסה שבניית עוד ועוד תשתיות תחבורה, תביא למזור ולפתרון הבעיה. שר התחבורה הקודם, קידם  

במהלך כהונתו הארוכה שורה ארוכה ביותר של מיזמי תשתית, אשר קיצרו את זמן הנסיעה מהפריפריה  

בות ברמה המשקית. יחד עם זאת, בעיית הגודש  למרכז, הפכו אותה לנוחה ובטוחה יותר ותרמו ר

בכניסות למטרופולינים ובמרכזי הערים, לא נפתרה, והיא אף הוחרפה, ומחריפה מיום ליום. על כן,  

הפרדיגמה שהיתה מקובלת במשך עשרות שנים, לפיה תוספת תשתית תפתור את בעיות הגודש, אינה  

בות בתוספת ושדרוג התשתית התחבורתית, אולם  מספקת עוד. ברור, חשוב ומובן, שעלינו להשקיע ר

 לא בתשתית לבדה טמון הפתרון.  

על מנת להפחית את הגודש, חובה עלינו לשכלל, לטפח ולשדרג את אמצעי התחבורה הציבורית. עלינו  

לתת להם קדימות   – להוסיף אוטובוסים, להנגיש אותם אל הנוסעים, לטפח את הכלים, ובעיקר 

ב הפרטי. זאת, על מנת שלכל אחת ואחד מאתנו יהיה תמריץ לנטוש את הרכב  בנסיעתם על פני הרכ

הפרטי ולהגיע אל מקום העבודה או הבילוי בזמן ובנוחות מרבית. את מרבית פעילותה ומרצה מקדישה  

פיוצ׳ר מוביליטי לנושא זה, תוך שהיא תומכת בקידום ״נתיב פלוס״ ונתיבי תח״צ, מודדת ומפרסמת  

הנסיעה בין התחבורה הציבורית והפרטית ומקדמת הטמעה של רמזורים חכמים   את הפערים בזמני 

לטובת מתן העדפה לתחבורה הציבורית. מיום הקמתה מקדמת פיוצ׳ר מוביליטי, מיסודה של אגרת  

גודש בכניסה למטרופולינים, כדי להפחית את מספר כלי הרכב הנכנסים למרכזי הערים והעלאה  

 ם, מתוך אותה מטרה. במחירי החניה במרכזי הערי 

הפרדיגמה החלופית לפרדיגמת הגדלת התשתיות התחבורתיות היא אם כן, הפרדיגמה הגורסת  

שבנוסף להשקעה בתשתיות, עלינו לשפר את התחבורה הציבורית בישראל, על מנת להפחית את  

מורן,    מספר כלי הרכב הנעים בכבישי ישראל. זו הפרדיגמה בה דוגלת ואותה מקדמת גם הכתבת מירב

 אולם לתפיסתי, על אף שהיא הבסיס לפתרון, אין בה די. 

בעשור האחרון אנו עדים לפתרונות טכנולוגיים רבים הנובעים ממצוקות הגודש במרבית העולם  

המערבי, ולהתפתחות התחבורה השיתופית. הפרדיגמה בה דוגלת פיוצ׳ר מוביליטי, והיא מתחילה  

ר סבלו מתחלואות תחבורה הדומות לנו, היא הפרדיגמה  לשאת תוצאות במקומות רבים בעולם, אש

הגורסת שאת בעיות הגודש וזיהומי התחבורה נפתור ע״י שילוב פתרונות של תשתית, תחבורה  

ציבורית, תחבורה שיתופית, ופתרונות טכנולוגיים תומכים. כך, תומכת פיוצר מוביליטי בקידום  

נועת קורקינטים ואופניים חשמליים ברחובות  ״פתרונות הקילומטר האחרון״, דוגמת הסדרה של ת

דן״ ובהרחבתו למקומות אחרים, הרחבה של  - הערים וקידום רגולציה עבורם, תמיכה בפיילוט ״באבל

נתיבי פלוס למקומות נוספים, קידום הרמזורים החכמים להעדפת תחבורה ציבורית, עידוד קארפול  

 בקרב עסקים וגופי ממשל ועוד. 

פרדיגמות מיושנות. בואו נבחן את הבעיה ואת החלופות לפתרונה, ונפעל למימוש  אז בואו לא נתקבע ב

הפתרונות בנחישות, גם אם הם מרגיזים אנשים המחזיקים בפרדיגמות ישנות. כשאתה יודע  

 שהפתרונות שאתה מציע מועילות לכלל הציבור, אתה יכול לרוץ קדימה ללא חשש ומורא.  

 .  כך אנו פועלים בפיוצ׳ר מוביליטי

 


