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 –המכונית  –לפני שני דורות היו רבים שפקפקו אם אמנם יצליח רכב משונה זה 

פעם במרכבות רתומות לסוסים. היו אף שאמרו בפסקנות, כי - להתחרות אי

קמ"ש עלולה להזיק לבריאות. אחרים סברו, כי  30או  20מהירות מופרזת של 

סלילת כבישים מצופים אספלט, והיו גם לעולם לא יימצא התקציב הדרוש ל

"מומחים" אשר הוכיחו בעליל, כי האדם הממוצע לעולם לא יהיה מסוגל 

  להשתלט על כל החוקים והנהלים של נהיגה ברכב מכני...

  

כבר בערב מלחמת העולם הראשונה הוברר לכול, כי אכן, המכונית כבשה לה 

ת העתידים לרכוש מכונית, כי מקום נכבד בתחבורה. אז קמו אחרים, שהזהירו א

"המצאה" זו עשויה לגרום ברבות הימים תקלה שאין לה מוצא. לדעת אותם 

מומחים, סופן של המכוניות להתרבות עד כדי כך, שלא יספיקו לסלול כבישים 

בקצב ייצור המכוניות, וכתוצאה מכך יתהוו בכל מקום פקקי תנועה סבוכים 

ב הערים הגדולות בעולם תוכננו בעבר הרחוק ביותר. אותם מומחים אף טענו, שרו

לתחבורה דלילה, ואילו ריבוי מכוניות עלול לסתום את עורקי התנועה העיקריים 

  של הערים האלה.

  

כשני דורות לאחר הופעת המכונית, שוב אין המומחים רואים מוצא מסבך 

ארוכים הצפיפות בכבישים. כל מי שיוצא היום לדרך יודע לספק על כך סיפורים 

נסבל, עדיין טוב חלקנו מכל -פי שהמצב נרֶאה לנו בלתי- על- ועצובים. בארץ, אף

יורק, בפריס, - מה שמתרחש מדי יום ביומו בריכוזי יישוב גדולים בחו"ל. בניו

אט -בלונדון ובטוקיו, למשל, לעתים כדאי יותר ללכת ברגל מאשר לזחול אט

לאורך קילומטרים.  במכונית התקועה בפקקי תנועה המתמשכים לפעמים

במקרים רבים חייבת משטרת התנועה להיעזר ברשת ענפה של הליקופטרים, 

במערכות קשר ובמחשבים אלקטרוניים, וגם אז קורה שנסיעה לאורך מסלול של 

שלושה קילומטרים נמשכת מחצית השעה ואף יותר מזה... מצב זה גורם לכך 

גם משום שהדבר  –עולם אפשר להיכנס ברכב למרכזים מסחריים רבים ב-שאי

מייגע וממושך מדי, וגם משום שהשלטונות אסרו על נסיעה במרכזים אלה. מכל 
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אפשר -מקום, מרכזים מסחריים רבים בערים הגדולות חרבו ונסגרו, מכיוון שאי

  להגיע אליהם בדרך נוחה.

מומחים נקראו לנתח בעיה זו של סתימת הכבישים. גם בארץ נערכו סקרים 

רתם הייתה לגלות מדוע נוצרים הפקקים, ולדווח על עומס בכבישים רבים: מט

בשעות שונות של היממה סקרים אלה העלו, בין היתר, תופעה מעניינת. את עיקר 

האשמה נושא כלי התחבורה הפחות יעיל מכולם: המכונית הפרטית, הַמסיעה כל 

ש אנשים בוקר אדם יחיד, או לכל היותר שני אנשים, למקום עבודה מרוחק. י

רבים המוכנים להתקע מדי יום ביומו זמן רב בכבישים עמוסים ופקוקים, ובלבד 

שיוכלו לשמור על "הסמל המעמדי" שלהם: מכונית פרטית, המשקפת את יוקרתו 

של הנוהג בה. ברור אפוא כי מספר הנוהגים ברכב פרטי משלהם ילך ויגדל בשנים 

ים שלנו. אולם המומחים הקרובות. בד בבד תתרחב ותגדל גם רשת הכביש

סבורים זה שנים, שהתרחבות זו לא תוכל להדביק את קצב רכישת המכוניות 

החדשות. אם המצב יתפתח לפי התחזית הנוְכחית, אנו צפויים לחנק כבישים 

הולך ומחמיר. לפיכך שנים אחדות מחפשים בקדחתנות פְתרון מהפכני לבעיה 

  המחריפה.

  

להגביל בצורה קיצונית את הרישוי לרכב. לדעת  אחד הפתרונות הללו תובע

הממליצים על "תרופה" זו, אין להרשות לכל אדם לנהוג ברכב משלו. רק אנשים 

היכולים להוכיח כי המכונית משמשת להם "כלי עבודה", יקבלו רשיון. רופאים, 

מחלקי סחורות לחנויות, פקחים ופקידים, שמטבע עבודתם חייבים להסתובב 

אלה בוודאי ימשיכו גם להבא לנסוע במכונית פרטית, אם לא שלהם,  כל –הרבה 

הרי של המוסד שבו הם עובדים. גם אז תתעורר בעיה. מה יהיה טיבו של הרכב 

הציבורי? אוטובוסים? חשמליות? רכבות תחתיות? הליקופטרים? ההצעות רבות 

ית. ושונות, אולם בינתיים נתקבל רק פתרון אחד ברחבי תבל: הרכבת התחת

ההשקעה הכספית הראשונה אמנם גדולה מאוד, משום שיש צורך לסלול רשת 

קרקעיים, אולם הניסיון הראה כי כרגע זו הדרך -ענפה של עורקי תחבורה תת

  היחידה, המבטיחה כי רוב רובה של התחבורה הציבורית תתנהל באין מפריע.

  

יורק, שתי ערים - פְתרון שונה לחלוטין הוצע בעת ובעונה אחת בלונדון ובניו

היכולות להתפאר ברשת ענפה וסבוכה של רכבות תחתיות. מתכנני הערים הללו 

קרקעית לא תספיק, ושוב לא -חזו מראש את היום שבו גם התחבורה התת
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ישתלם להרחיב את רשת הפסים שמתחת לאדמה. הם הציעו, כי רוב רובם של 

מעין מושבים ממונעים,  – הנוהגים כיום ברכב פרטי ממונע יעברו ל"מכוניות ננס"

 - התופסים שטח מועט ביותר, והמסוגלים להתקדם על הכבישים במהירות של כ

קמ"ש. "מכוניות ננס" אלה יצוידו במנועי חשמל, הניזונים ממצברים. כך  40

ק"מ עד שהסוללה תתרוקן ויהיה צורך  60 -יתאפשר להם רדיוס פעולה של כ

  להטעינה מחדש.

  

מרכזי הערים, שבהם התנועה צפופה ביותר, יוותרו כליל על שימוש עוד ִהציעו, שב

ברכב כלשהו. במקום זאת, יגיעו בני האדם למחוז חפצם, כשהם עומדים 

בניחותא על "כביש רץ", מעין מדרגות ניידות אופקיות. ניסוי ראשון בקנה מידה 

זו גדול נערך בסידני שבאוסטרליה, ואכן, הנזקקים למרכז המסחרי של עיר 

הכי, רוב המרכזים - סבורים כי חידוש זה מקל הרבה את הצפיפות. בלאו

המסחריים של הערים הגדולות שטחם מצומצם, וגם בהליכה ברגל אפשר לעבור 

אותם בתוך רבע שעה עד חצי שעה. ניסויים בדגמים מוקטנים הראו, כי אם ייבנו 

להגיע ממקום זה לצד זה כמה כבישים הרצים במהירויות שונות, יהיה אפשר 

קמ"ש: אדם העומד בצדי הכביש עולה  20 -למקום במהירות ממוצעת של כ

קמ"ש, וכדומה. בכל פעם אין הוא משנה  4תחילה על פס המתקדם במהירות של 

קמ"ש, דבר שנחשב בטוח וחסר תקלות. מובן  4 -את מהירותו ביותר מ

סכומים ש"סלילת" כבישים כאלה בקנה מידה גדול תיתכן רק אם יוקצבו 

אסטרונומיים, והללו אימתניים, עד שגם אבות העיר הקמצנים ביותר ישתכנעו, 

  כי מוטב לשקוע בחובות, מאשר בקיפאון כללי.

  

מכל האמור לעיל מתגבשת בינתיים רק תחזית אחת: בעתיד הקרוב ייאלצו יותר 

ב לא יהיה היכן לנוע ברכ –ויותר אנשים לוותר על מכונית פרטית משלהם. פשוט 

  פרטי!
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