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המדינה מבקשת :השאירו המכונית בבית
מאת צפריר רינת

לאחר שהתמקדו בשנים האחרונות בניסיונות להפחית את הזיהום הנפלט מהתחבורה
הציבורית ,החלו משרדי הממשלה השונים ,בשיתוף גורמים ירוקים ומומחים ,לרכז מאמץ
בהפחתת מספר הנסיעות בכלי הרכב הפרטיים .מחר יציגו המשרד להגנת הסביבה ועמותת
"תחבורה היום ומחר" את יוזמתם החדשה בכנס שייערך במוסד שמואל נאמן בטכניון
בחיפה.
מדובר בצעדים שאמורים לתמרץ עובדים להפחית שימוש ברכב פרטי לטובת תחבורה
ציבורית ,הליכה ורכיבה באופניים ,או נסיעות משותפות של כמה עובדים באותה מכונית.
צעדים אלו משלימים המלצות של ועדה שקבעה לאחרונה שיש לשנות את מדיניות המיסוי
באופן שיעודד שימוש בכלי רכב נקיים ובתחבורה ציבורית.
על פי ההערכה יש כיום בישראל לפחות כ 70-אלף מכוניות פרטיות הניתנות לעובדים
כהטבת שכר .על פי דו"ח שיוצג בכנס ,המספר עולה ב 10%-בכל שנה .מדובר בכלי רכב
שנעים בעיקר בשעות גודש התנועה ,סמוך לערים הגדולות ,ומהווים גורם משמעותי ביצירת
נזקים סביבתיים כמו זיהום אוויר.
למרות שחלק מהמכוניות הן חדישות ולכן נקיות יותר ,הגידול במספר הנסיעות גורם
לפליטת זיהום המקזזת את השיפור הטכנולוגי.
בישראל גם אין כיום מדיניות לעידוד גריטת כלי רכב ישנים )הפיכתם לגרוטאות ומיחזור
חלקים מהן( וכך גם מכוניות ישנות ומזהמות נותרו בכבישים.
הדו"ח טוען כי המעסיקים והמדינה  -המסבסדת את השימוש בכלי רכב מפני שאינה גובה
את מלוא המס על הטבה זו  -הפכו למעודדי שימוש ללא הגבלה ברכב .בפועל ,הרכב
שמיועד לשימוש בעבודה ,משמש לצרכים פרטיים  -נכתב בדו"ח .אמצעי מרכזי נוסף לעידוד
הנסיעות ברכב פרטי הוא אספקת מקומות חניה בהיקף נרחב לעובדים על ידי מעסיקיהם.
"מדובר ברבבות רבות של מקומות חניה הניתנים ללא עלות" נכתב בדו"ח .ברשות מקומית
שנסקרה הוקצו מקומות חניה על חשבון מקומות המיועדים לציבור .לאחר שנוהג זה הופסק
על ידי משרד האוצר ,התברר שעובדים רבים עברו להשתמש בתחבורה ציבורית ,מה
שעשוי להצביע לדעת מחברי הדו"ח על כוחה של החניה להשפיע על נורמות התנהגות.
המשרד להגנת הסביבה והעמותה מעלים מספר הצעות שיסייעו לעודד מעבר של עובדים
מרכב פרטי לתחבורה הציבורית .אחת מהן ,שנתקלה עד עתה בהתנגדות עזה של חברות
הליסינג ונציגי עובדים ,היא לתת ערך ריאלי להטבה של רכב צמוד  -דבר שיביא להעלאת
סכום המס שמשלם העובד.
לצד זאת ,מעסיקים שיציגו תוכנית תחבורה לעובדיהם המבוססת על הפחתת השימוש
ברכב פרטי יוכלו לקבל הקלות מס.
אמצעי מרכזי נוסף הוא "פדיון חניה" שהוא תשלום שניתן לעובדים תמורת ויתור על מקום
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חניה במקום העבודה.
שתי בעיות מרכזיות עשויות לפגוע בחלופה של שימוש בתחבורה ציבורית .אחת מהן היא
שכיום מוסיף צי האוטובוסים בישראל להיות מזהם במיוחד ולכן השימוש בו עדיין יגרום
לבעיות זיהום אוויר.
אוטובוס ממוצע פולט פי  116יותר תחמוצות חנקן מרכב פרטי ופי  40יותר חלקיקים
מזהמים החודרים למערכת הנשימה .פתרון לבעיה זו יושג רק לאחר הפעלת אוטובסים
חדישים ונקיים הרבה יותר ,ואחת ההצעות של מומחים היא להפעיל אוטובוסים מונעים
בחשמל.
בעיה נוספת היא שתשתית מערכת הסעת ההמונים  -רכבת ואוטובוס  -עדיין אינה מספקת
במקרים רבים תחליף נוח ונגיש שיפתה את העובדים לוותר על רכב פרטי.
"זה נכון שיש בעיה עם זה" ,אומר אבי מושל ,האחראי על מניעת זיהום מתחבורה במשרד
להגנת הסביבה" ,אבל חייבים להתחיל במהלכים שיגבירו את המוטיווציה לוותר על רכב
פרטי".
מתעלמים מהזיהום  -כך מפתים את העובדים להגיע למשרד במכונית
? הטבות מהעבודה
המעסיקים מספקים לעובדים עשרות אלפי מכוניות פרטיות
? חניה
מקומות חנייה נרחבים ללא תשלום מוקצים לעובדים ? הטבות מס
המדינה מסבסדת השימוש במכוניות שניתנות לעובדים
? היעדר חלופה
התחבורה הציבורית לא מספקת תחליף שיפתה העובדים לוותר על המכונית
נזקי המכוניות לסביבה
1,000-600
מספר האנשים שמתים מדי שנה בערים הגדולות מחשיפה לזיהום מתחבורה
 117אלף טונה
כמות המזהמים המסוכנים לבריאות שנפלטים מכלי רכב מדי שנה
 13מיליון טונה
כמות גזי החממה )האחראים להתחממות הגלובלית( שפולטים כלי רכב מדי שנה
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©
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