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 100"פרויקט במסגרת  2018 ר בספטמבעבודה זו הנה עדכון והרחבה של עבודה קודמת שפורסמה 
מתווה תחבורתי לטווח  –י תחת הכותרת "להתיר את הפקק הגורדואל נאמן, מוסד שמהימים" ב

לחברי צוות הפרויקט על , זה אנו מודים למוסד נאמן על תמיכתו העקבית והנדיבה בפרויקט  ."הקצר 
  . על תרומתה לפרק על תפקיד המעסיקים , ולתמר קורניצר וסיוע במהלך העבודהמחכימות הערות 
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אין לשכפל כל חלק מפרסום זה ללא רשות מראש ובכתב ממוסד שמואל נאמן מלבד לצורך ציטוט של קטעים 
 קצרים במאמרי סקירה ופרסומים דומים תוך ציון מפורש של המקור. 

 ות בהכרח את דעת הדעות והמסקנות המובאות בפרסום זה הן על דעת המחבר/ים ואינן משקפ

 מוסד שמואל נאמן.  
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 מבוא  .1

הכשל התחבורתי בישראל הפך לאחת הבעיות החמורות המעיבות על חיי אזרחיה, כמו גם על 
המשק והחברה בכללותם: הגודש בכבישים גובה מחירים כבדים במונחים כלכליים, סביבתיים, 

מדיניות מצב זה הוא תוצר של  הולכים ומאמירים עם הזמן. החברתיים ופסיכולוגיים, 
הרחבה ושיפור השקעה מתמשכת בתחבורה ציבורית, לצד ממשלתית שהתאפיינה בתת 

היעיל (כגון ניהול מושכל של  םלניצולללא גיבוש כלים , אך כבישיםטיים של מערכת היא
ביקושים ותנועה). יתרה מזאת, ההשקעות התחבורתיות הגדולות המקודמות כיום (בעיקר 

-על. בינוני-לא בטווח הקצר ש וודאיאך  ,ח הארוך המסילתיות) יוכלו אולי למנוע החמרה בטוו
אלא יתכן לא צפוי שיפור במצב התחבורתי בישראל,  לא רק ש  ,, כל עוד נתמיד בתוואי הנוכחיכן

על שולחנם של  באזור המרכז. למרבה הצער, , בפרט יהפוך למשברי ממשזה מצב מאוד ש
שתוכל אין כיום שום תכנית פעולה כוללת ובעלת התכנות בטווח הקצר, קובעי המדיניות 

 להתמודד בהצלחה עם המשבר המתדפק על דלתנו.     

קשה להפריז בחומרתה של תמונת מצב זו, שדומה כי איננה נהירה דיה לציבור הרחב: מכיוון 
שמעת לעת ניכרת הקלה מקומית בגודש בשל הרחבת כביש או חנוכת קו רכבת חדש, נוצר 

ומיות בלבד, והשפעתן על רמת הרושם שאולי הפתרון קרב. אלא שלא כך: אלו הקלות מק 
השירות בשעות השיא היא לרוב קצרת טווח. מעל לכול, נתוני היסוד של ישראל ובראשם 

 כל אלה  ,ומחירי דיור מאמירים  1וגוברת, ריבוי רכבים חדשים,ההולכת  גבוהה  אוכלוסין  צפיפות  
יוצרים לחצי ביקוש עוצמתיים אשר גוברים ומאפילים על קצב ההרחבה של התשתיות 

 התחבורתיות. 

 בינוני-מכאן שהדרך היחידה למנוע משבר תחבורתי אקוטי ואף להביא לשיפור בטווח הקצר 
 –תחבורה הציבורית וה הרכב הפרטי –היא על ידי ניצול יעיל יותר של המערכות הקיימות 

שאין להן התכנות תקציבית או ביצועית בטווח  ,ל השקעות מאסיביות נוספותמבלי להסתמך ע 
לשם כך דרוש מתווה מקיף המתייחס אל המרכיבים השונים אשר משפיעים על הרלוונטי. 

עיקריים,  נדבכיםיש לראות כמכלול בעל שלושה  כאןשנציע המערכת בכללותה. את המתווה 
,  הרחבת ההיצע התחבורתי,  ניהול צד הביקוש  :חיוני להצלחתו של האחר   מהםאשר כל אחד  

 : הנחוצים  משאביםרתימת ה

את נהגי ישראל ת הגורם העיקרי לגודש התנועה מקורו בהעדפ –  ניהול צד הביקוש •
לעומת רכב עם    ("single occupancy vehicle, "SOV)נסיעה ברכב ובו נוסע יחיד  ה

. העדפה זו נובעת בין היתר ("high occupancy vehicles, "HOV)נוסעים רבים, 
מדיניות ממשלתית המתמרצת במגוון אפיקים את ההישענות על הרכב הפרטי, מ

והנהנית מכך בדמות תקבולי מסים גבוהים על ענף הרכב. מלבד תרומתם לתקציב 
של את ההשפעות החיצוניות השליליות  לא עוצבו כך שיפחיתומסים אלה  ,המדינה

, עם זאת .את אחד מיעדיהם העיקרייםממלאים  אינםכן -עלונסיעות ברכב פרטי, 
שיתמרצו התנהגות תחבורתית נבונה,  אותם לתשלומיםקיומם פותח הזדמנות להסב 

 )הבלו והאגרותהמסים המוטלים על ההוצאות השוטפות על הרכב (המרת    על ידיוזאת  

 
כן יש לצפות להמשך מגמה של גידול בצי הרכב  - , ועלOECD- יש לציין שרמת המינוע בישראל נמוכה עדיין ביחס למדינות ה 1

 הפרטי, אבסולוטית וביחס לאוכלוסייה.  
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מחירים אלו  פרטניים, אשר ישקפו את ה"תרומה" של כל נסיעה לגודש:  למחירי דרך 
נטל המסים לא  ,יהיו תלויים במסלול, בשעה ובמספר נוסעים שבכל נסיעה. בממוצע 

, ומאידך הנהגים ישלמו הרבה על 80%-ישתנה: מחד הדלק יוזל במחצית והאגרות בכ
שנסיעות בפריפריה  עודב, לעומס יםמועדובשעות בכבישים לבד ברכבם נסיעה 

בשעות לא עמוסות ועם מספר נוסעים ברכב יהיו זולות מאוד עד אפסיות. מדובר 
הנהגים לטובת ל התמריצים שמערך במהלך רב עוצמה, אשר ישנה באופן מהותי את 

 , בעוד שנטל המיסוי בסה"כ לא ישתנה.  SOV-ב לעומת HOV-נסיעה ב
 

 ניסיון להקלה משמעותית בגודש חייב לכלול הן אתכל     –  הרחבת ההיצע התחבורתי •
חלופות כדאיות אל מול הרכב היווצרות  ניהול הביקוש והן את הרחבת ההיצע, קרי,

בשני הקשרים: שיפור גדול בתחבורה  2,3, (commuting)הפרטי בפרט לצרכי יוממות 
", בין אם הציבורית העירונית והמטרופולינית, ופיתוח נרחב של "נסיעות שיתופיות

   carpool  -הדוגמת  כהתארגנויות לוקליות, ובין אם באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות  
בך חשוב מהמתווה שכן ד. ייעול האוטובוסים במרחב האורבני חייב להיות נWazeשל  

חלופה מועדפת עבור נוסעים רבים. הדבר שיכולה להוות    מערכת ענפה מאוד,  מדובר ב
 bigשל מסלולים בהסתמך על ניתוח של נתוני עתק ( מצריך בעיקר תכנון מושכל

data ,(כן שדרוג צי האוטובוסים. הנסיעות השיתופיות מעשיות בעיקר בהקשר -וכמו
שיתוף של מעסיקים, עובדים, הרשויות המקומיות   על ידישל יוממות, וניתן לקדם אותן  

ופלטפורמות טכנולוגיות שעוסקות בכך. תפקיד המעסיקים הנו קריטי בהקשר זה 
מעסיקים   כן יש לעצב מערכת תמריצים שתעודד  -ועלבפרט במתחמי תעסוקה גדולים,  

 ליזום ולקדם נסיעות שיתופיות של עובדיהם. 
 

ניהול הביקוש והן להרחבת צורך הן למרכזי  משאב – הנחוצים משאביםה רתימת •
יישומונים פיתוח נתוני עתק, ושימוש בת וומתקדמדיגיטליות  ותטכנולוגי ההיצע הנו

)apps (כל  עבור  . טכנולוגיות אלו מאפשרות זיהוי צרכים תחבורתייםעבור הנוסעים
, כל וגבייה בהתאם, תמחור דיפרנציאלי ניווט והכוונהנוסע, ניטור התנהגות בפועל, 

לשחק עשויות ברמת דיוק גבוהה, בעלויות נמוכות ובקלות רבה. יכולות אלו   אלה
תקפיד מהפכני בהקשר התחבורתי, ובלבד שמדיניות הממשלה תשכיל לרתום אותן 

 enabling). משאב מרכזי נוסף בהקשר זה הנו "רגולציה מאפשרת" זולמטרה 
regulation)ים הטכנולוגיים נוגעים לתחומים חדשניים שטרם , שכן חלק ניכר מהיישומ

 בפרט בתמיכה תקציביתיהיה צורך  ,לא בהקשר התחבורתי. לבסוףבוודאי הוסדרו, 
סכומי עתק אלא על סכומים בהחלט בלא מדובר  אם כילשדרוג מערך האוטובוסים, 

 סבירים, גם בעת של מצוקה פיסקלית בשל גירעון תקציבי מעיק. 

במסגרת למסמך מדיניות שפרסמנו  הנו בגדר גרסה מעודכנת ומשופרתן המתווה המוצג כא
מתווה  –הימים" במוסד שמואל נאמן, תחת הכותרת "להתיר את הפקק הגורדי  100"פרויקט 

העלנו לראשונה בישראל  ההוא. במסמך )2018(טרכטנברג ופרדו,  תחבורתי לטווח הקצר"

 
  יומיות של עובדים למקומות התעסוקה, בשעות קבועות, אשר מהוות מקור עקרי לגודש בכבישים-הכוונה לנסיעות היום 2

ופשות לקראת חגים וסופי שבוע ארוכים,  . כמובן נוצרים פקקים גם במועדים אחרים כמו יציאה לחכמעט בכל מקום בעולם 
 אבל אין להם אותן השלכות כמו הגודש הנגרם בתוצאה של יוממות.   

יש צורך לדון גם בהסעות למוסדות חינוך אשר חלקן הגדול מתרחשות באותם זמנים של היוממות לעבודה, אך דיון זה   3
 חורג מגבולות העבודה המוצגת כאן.  
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המוטלים סים  י, תוך הורדה עד ביטול של המאוניברסליים  הצעה מפורטת להנחלת מחירי דרך 
-בהולנד ב  רק הוצע   מתווה דומה:  הארץגם מעבר לגבולות  מהווה חידוש      זו  תכנית  על הרכב.

חותרת ליישם אמנם סינגפור בשלות טכנולוגית). -בשל חוסר (בין היתר יושם אך לא  ,2010
 . המתווה המוצע כאן בינה לביןהבדלים משמעותיים  קיימים עדייןדומה, אך תכנית 

מצא אוזן קשבת לשמחתנו  הוצג בעשרות פורומים מקצועיים, ו)  2018(  פרדו-טרכטנברגמתווה  
הזמינו צוות מומחים האחרונים אצל הממונים על התחבורה באגף התקציבים במשרד האוצר. 

הגודש לבקר בארץ, ולסייע לממשלה לגבש תכנית אופרטיבית להתמודדות עם    OECD-של ה
האוצר הציג מתווה בשעה ש,  כאן  המובא  את המתווה  OECD-המחמיר. אנו הצגנו בפני צוות ה

ייגבו אגרות גודש בכניסה לכל כך שטבעות מסביב לתל אביב, שלושה  הקיםמציע לה חלופי
אגרות שעל הרכב, אלא    מסים  ה מקבילה שלטבעת. המתווה של האוצר לא מתייחס כלל להורד

רק על אזור דן (אם כי דובר על האפשרות ליישם את  ולחולתוספתיות,  אמורות להיותגודש ה
 , ובפרט מסביב לירושלים). נוספיםהמודל גם במרכזים אורבניים 

לפיה ובו אמירה ברורה ), OECD 2019חיבר דו"ח מפורט בעקבות הביקור ( OECD-צוות ה
הטבעות המוצעות  על ידיות, בין אם לאמץ מתווה המטיל עלות על גרימת השפעות חיצונייש 

, ושאין כל אפשרות )2018פרדו (-טרכטנברגשבמחירי הדרך באמצעות האוצר ובין  על ידי
נוטה   המומחיםעולה כי דעת  בדו"ח על שתי החלופות  הדיון  מלהקלה בגודש ללא מהלך שכזה.  

 . בצורה נחרצתהדבר לא נאמר , אך והטבעות אגרות גודש על פנילטובת מחירי דרך 

 וכמו כן ניצלנוהראשון,  מתווההנוכחי גובש בעקבות הערות רבות שקיבלנו על ה מסמך ה
ההצעה  כי קודם. אנו סבוריםמתווה ההזדמנות לעדכן נתונים ולתקן מגרעות שהתגלו בה

המובאת כאן הנה בת יישום תוך פרק זמן קצר יחסית, ושהנחלתה יכולה להביא להקלה 
לתרום רבות לייעול המשק,  תוכלתחבורתי הקשה של ישראל. בכך, היא משמעותית במצב ה

נוסף על הציבור מיסים ללא נטל  זאת כלולשיפור באיכות החיים, ואולי אף להקטנת פערים, 
תשכיל לאתחל את מדיניות   הבאה שתקוםממשלה  שהנותר רק לקוות  .  נמוכהעלות תקציבית  וב

 מוצע כאן.התחבורה של ישראל, תוך אימוץ המתווה ה

, 2לאחר סקירה תמציתית של המצב התחבורתי בישראל בפרק : הנו כדלקמן מבנה העבודה
פורס את עקרונות המתווה, תוך התמקדות בניתוח השיקולים של הנוסעים באיזה  3פרק 

מציג בפירוט את המודל המוצע של ניהול ביקוש באמצעות  4חלופה תחבורתית לבחור. פרק 
רגתי ובהתחשבות בשיקולים צורך ביישום הדב, שמירה על הפרטיותבמחירי דרך, ודן גם 

מרחיב   6סוקר בקצרה את הניסיון בעולם עם אגרות גודש ומחירי דרך, ופרק    5חברתיים. פרק  
מוקדש לתפקיד המרכזי  7שדרוג מערך האוטובוסים. פרק תוך התמקדות בעל צד ההיצע, 

ו כאמור לצרכי יוממות, אשר הנ SOVשעל המעסיקים לשחק בהפחתת השימוש ברכב 
 המרכזי לגודש.  האחראי

 על -מבט – המצב התחבורתי בישראל  .2
והן  בבחינה אבסולוטיתהמצב התחבורתי הקשה בישראל בא לידי ביטוי בשלל מדדים, הן 

רכבים לק"מ המספר , קרי את הצפיפות התחבורתית מציג 1בהשוואה למדינות אחרות. איור 
מהמדינה הבאה אחריה  2, ויותר מפי OECD-מהממוצע ב 3.5הגבוהה בישראל פי  ,כביש

 ). OECD 2018מקור: (



 
 

 
 
 
7 
  

 : צפיפות תחבורתית 1איור 

 
 

-2000בשנים : בעוד ש) 2019(ל.מ.ס.  מראה בבירור את המקור לצפיפות הגבוהה 2איור 
באותה תקופה , אורך הכבישים גדל 68%-והנסועה ב 91%-מצבת כלי הרכב גדלה ב 2018
. ללא שינוי דרמטי במדיניות מגמה זאת בהכרח תימשך, שכן 48%-ושטחם ב 20%-רק ב

משקי הבית ימשיכו לרכוש רכבים כברירת מחדל, והאילוצים הגיאוגרפיים לא יאפשרו הרחבה 
הכבישים.  יתרה מזאת, מחקרים אמפיריים מאששים את "חוק היסוד  ניכרת של אורך ושטח

התרחבות הכבישים, כך של גודש בכבישים", הקובע שהנסועה נוטה לגדול פרופורציונית ל
 ,Duranton and Turner)שאין לצפות להקלה בת קיימא כתוצאה מסלילת כבישים נוספים 

קצב גדול ומתמשך בין  פער  כאן    קייםכאמור    שכןבישראל,    תקף ביתר שאת  "חוק" זה  .  (2011
 . חדשים סלילת כבישים לביןהגידול של הנסועה 

 
   2000-2018כבישים ובמצבת כלי הרכב,  בנסועה, הגידול ב:  2איור 
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 לאורפועל יוצא של מדיניות ממשלתית כושלת, בפרט  בעיקרםם נה ואלתהליכים מדאיגים 
שיטחה של   :1לוח    , כפי שמראהאחת המדינות הצפופות ביותר בעולםהנה   ישראלהעובדה ש

-רבע העליון של מדינות הטיפסה ל היא האוכלוסייהגודל  אך מבחינת, קטן מאודישראל 
OECD  )למדינה ה הופך את ישראל  צירוף ז  כאמור,.  )בעולם  מדינות  170  תוך מ  78-ה  מקוםלו

תושבים לקמ"ר. יתרה מזאת, לנתון זה  401), עם 170מבין  בעולם 15(מקום  צפופה מאוד
משמעות חמורה במיוחד עבור ישראל: ראשית, שלא כדרום קוריאה או הולנד (שלכאורה 

לא רלוונטי בחישוב הצפיפות  כן-עלצפופות יותר), כשליש מהנגב לא מתאים ליישוב אדם, ו
היא בבחינת פוליטית  -גאו  מנקודת ראות  אך   ,שוכנת ביבשת אסיהאמנם  פועל. שנית, ישראל  ב

  4.באירופהבפרט קטנות אחרות, מדינות ב מהמתרחש מנותק מהסביבה, בשונה  "אי"

 
 

 2018 -  : שטח, אוכלוסייה וצפיפות1לוח 
דירוג בעולם  

 מדינות  170מתוך  
  OECD -דירוג ב

  ישראל מדינות   36מתוך  

 #150  #35 
 (קמ"ר)שטח  22,072 רק לוקסמבורג קטנה יותר

 (מיליון)אוכלוסייה  8.8 #8  #78 

 #15  #3                    
 צפיפות אוכלוסין  401 אחרי קוריאה והולנד

 (מס' אנשים לקמ"ר) 
 World Bank, 2018מקור: 

 
כי הצפיפות בישראל רק תלך ותגבר בשל הדמוגרפיה:  יםמרא 3ואיור  2יתרה מזאת, לוח 

אחד הגבוהים   א(וחוץ ממדינות אפריקה הו  OECD-הגבוה ביותר ב  ואשיעור הילודה בישראל ה
 ,. מכאןואלמדינות כן שיעור גידול האוכלוסייה אף הוא הגבוה ביותר מבין -ועל ,)בעולם

אל, אשר השפעתו עצומה על כל נתון קבע עבור מדינת ישר יא שצפיפות גדולה ומחמירה ה
 ביעילות ממקום למקום. לנוע מערכות החיים, ובכלל זה על היכולת 

 
  

 : דמוגרפיה2לוח 

  -דירוג ב
OECD   

ממוצע 
OECD    ישראל  

 מס' ילדים לאישה      3.1 1.7 #1 

 גידול האוכלוסייה   שיעור 1.9% 0.5% #1 

 
לא לינארית, קרי, מעבר לנקודה מסוימת השפעת הגודש על נה יש לציין שתופעת הגודש ה

המהירות הממוצעת מתעצמת מאוד, עד כדי האטה דרמטית. זו המשמעות המערכתית של 
 

תחבורתית למדינות השכנות, כך שמבחינת הנוסעים ההולנדיים המרחב הגיאוגרפי האפקטיבי  לדוגמא, הולנד מחוברת  4
 לא כך כמובן לגבי ישראל.    - הנפרס לפניהם גדול בהרבה מגבולות מדינתם  
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משבר תחבורתי: היווצרות גודש שיטתי בחלק ניכר משעות היום בעורקים מרכזיים, הגורם 
ה לאחוז משמעותי של יכולת התנוע  לשיבוש –וכפועל יוצא  קמ"ש,  20-להאטה מתחת ל

 נוסעים, בפרט של עובדים יוממים. 

נתונים שנאספו על זרימת הרכבים בנתיבי איילון על פני יממה מאפשרים להתוות את העקום 
המציג את מהירות הנסיעה הממוצעת כפונקציה של היחס בין הביקוש (קרי, מספר המכוניות 

רכבים לנתיב לשעה.    2,000-העומדת על כשמנסות לנסוע בו זמנית בעורק זה) לבין הקיבולת,  
המהירות   5לערך   0.8, כל עוד היחס בין הביקוש לקיבולת לא עולה על  3כפי שניתן לראות באיור  

הממוצעת סבירה בהחלט, ולא נופלת בהרבה מזו שבתנאים מיטביים. אך כאשר הביקוש 
מצב זה רמטית. רכבים המהירות צונחת לחצי, ומעבר לכך ההאטה הנה ד 2,000-מתקרב ל

 בישראל לאורך שעות רבות יותר ובאזורים נרחבים יותר.   להתקבע עלול 

 ומהירות הנסיעה   ,:  קיבולת, ביקוש3 איור
 ) 2018מקור: כהן (

 

 העלויות של הגודש התחבורתי למשק ולחברה 2.1
 ל פית הגודש נהוג להתמקד בערכן הכלכלי של השעות המבוזבזות בפקקים (ע יובחישוב עלו

לעובדה שנוסעים רבים  כלכליביטוי  ומספק חשוב,  זה בהחלט  השכר הממוצע לשעה). נתון
זה כן, נתון -כמונאלצים לשהות זמן עודף יקר במצב שמונע מהם עשייה משמעותית אחרת. 

משרדי ממשלה  על ידי שנערכומחקרים  על פיבין מדינות בקלות יחסית.  וותלהשמאפשר 
  תוצר לשנה  2%-כלשנה, קרי, אבדן של  מיליארד ₪ 22-בכראל שונים עלות זו מוערכת ביש

 
 . רכבים לנתיב לשעה 1,600כלומר, כשמבקשים לנסוע עד   5
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אף היותן -, שאינן נופלות בחשיבותן, על.  אולם, ישנן עלויות נוספות)OECD ,2019(ראה 
 קשות יותר לכימות:

תכנון לא אופטימלי של הפעילות הכלכלית כמענה (מעקף) לגודש, ופגיעה בפריון  .א
 העבודה בשל איחורים, חוסר יכולת לתכנן, וכדומה.  

התאמה מיטבית לכישורים של  לפיבחירת מקום עבודה לפי נגישות תחבורתית, ולא  .ב
  העובד.

 יוקר המחייה. את  עלותהוצאות יתר של משקי בית על רכבים פרטיים ותפעולם, המ .ג
עגמת הנפש הנגרמת במהלך שהייה התסכול ונפשיים, בשל -נזקים פסיכולוגיים .ד

 ממושכת בפקקים.
בעיקר שירותי בריאות, תרבות   ,חוסר שוויון בצריכת שירותים תלויי נגישות תחבורתית .ה

 ופנאי.
יכלה הייתה נגישות תחבורתית טובה ברחבי הארץ,  לו החמרה במשבר הדיור: .ו

 זולים יותר, מבלי להתפשר על תעסוקה.  רחבים ולהתפזר על פני אזורים  האוכלוסייה
 תחלואה ותמותת יתר בשל זיהום תחבורתי. .ז
מניעת חלחול , צמצום שטחים ירוקיםשימוש יתר בקרקע לכבישים ולחניות, הגורם ל .ח

 מי גשמים לאקוויפר, וכדומה. 

כנון הפעילות הכלכלית קרי עיוות בת, בפן הכלכלי גרידא יש לציין כי עלויות א' וב' דלעיל
יעה פג פירושןבמיוחד, שכן  כבדותעלולות להתגלות לאורך זמן כ תעסוקתיות, ובהחלטות

. כך לדוגמא, הגיאוגרפימרחב על פני ההקצאה לא יעילה של גורמי ייצור  עקבבפריון המשק, 
עבורם (כגון ה פי היתרונות היחסיים של הסביב-עללקבוע את מיקומם לא  עשוייםמפעלים 

רע לפי בחירה שהיא בבחינת "ה, אלא , נגישות לקהלי יעד וכדומה)זמינות של תשומות
ככל  אך הגודש התחבורתי. קשה מאוד לאמוד השלכות אלו,  להתמודד עם מנת-לע  ",במיעוטו

 שהמצב התחברותי יחמיר יש להניח שתופעה זו והעיוותים שהיא גוררת תלך ותתרחב. 

אחת התופעות המדאיגות המייחדות את ישראל הנה קיומה של , היותה מדינה קטנהאף -על
אין ספק שחוסר נגישות   כלכלי נמוך.-גיאוגרפית, בעלת מתאם גבוה עם דירוג סוציו  "פריפריה"

קביעת מידת ההשפעה של המרחק הגיאוגרפי על המצב ב משמעותי תחבורתית הנו גורם
ק"מ שניתן היה לצלוח בתחבורה  100כלכלי של האזורים המרוחקים: מרחק של -הסוציו

ארוכה כרוך בנסיעה הדבר שכמרחק הלוטין מאותו שונה לח 6דקות, 30-ציבורית מתקדמת ב
- "פריפריה" כשם נרדף של נחשלות סוציו-כלומר, העובדה שה 7ברכב פרטי.הרבה יותר 

פועל יוצא של ריחוק יתר לא  במידה רבההנה , 2020כלית ממשיכה להתקיים בישראל כל
. יתרה מזאת, מדיניות המקרבת את לקצר היה ניתן שריחוק  – בזמן נסיעהאם כי בק"מ 

צמצום משמעותי בזמן הנסיעה, עשויה להיות אופציה זולה  על ידיהפריפריה למרכז 
מהן ואפקטיבית יותר מאשר סוגים אחרים של השקעות ציבוריות בפריפריה, אשר מעטות 

  נשאו פרי עד כה. 

 
דקות, והדבר נחשב   35-ירושלים, המקצרת את הנסיעה בין הערים לכ-לאחרונה מופעלת הרכבת החשמלית בקו תל אביב 6

שנה, והמהירות של הרכבות המהירות באירופה, ביפן ובסין הנה   100-להישג גדול. אולם, רכבות חשמליות קיימות יותר מ
ץ לא יהיו כאלו כך שזמני הנסיעה יתקצרו באופן דרמטי, ויהפכו את  גבוהה יותר לאין שיעור. אין כל סיבה שמרב הרכבות באר

 הפריפריה למושג אנכרוניסטי.  
ביטוי מוחשי למשמעות של מרחק ונגישות ניתן לאחרונה, בעת שנסגר שדה דב לתנועת מטוסים, ובכך אילת "התרחקה"   7

 משמעותית מהמרכז, על כל מה שמשתמע מכך.  
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בשל חוסר נגישות  צריכהמעבר להיבט הכלכלי, ראוי להדגיש את ההחמרה באי השוויון ב
ואת העלויות הפסיכולוגיות לפרט  8בפרט לשירותי בריאות איכותיים,ותחבורתית לשירותים, 

 בהקשרים רחבים ולאורך זמן.  הסובלים מכך ולמשפחה, אשר עלולות להשפיע לרעה על 

  הנסיעה של נהגי ישראל דפוסי -שורש הבעיה  2.2
רובם רק עם מזינים מדי יום את הגודש בכבישים, רכבים פרטיים המאות אלפי החיזיון של 

תוצאה של "נוסעים מפונקים" חסרי מודעות למפגעי הפקקים, אלא פועל יוצא   ואיננ  ,נוסע יחיד
 :לראייה – תקופה ארוכה פני-על  של מדיניות ממשלתית מפורשת

  רק  :בכללותו השקיעה אך מעט בתחום התחבורה המדינהעד לפני שנים ספורות
  , ) Eurostat, 2016באיחוד האירופי ( 1.9%, לעומת ממוצע של תוצר אחד מה כאחוז
 תחבורה ציבורית. ב פחות ממחצית הושקע כך מתוך  כאשר 

  השנים  15בצורה תלולה במהלך  ירדההעלות של רכישה ואחזקה של רכב פרטי
 גם . לא זו בלבד, אלא2013-כמחצית ממה שהייתה בהינה כיום  עד כיהאחרונות, 

ביחס לעלות  25%-באותה תקופה בכעלות פר ק"מ של נסיעה ברכב פרטי ירדה הש
  .)2019(בנק ישראל,  של נסיעה באוטובוס

 עבור הראשית אמצעי תחבורה מסונכרנים עם התחבורה הציבורית  לא קיימיםכמעט ו
קרי, גם כאשר תחבורה ציבורית הנה יעילה  –המייל האחרון" "-"מייל הראשון" ו-ה

ולכן ממנה ליעד, וטע מסוים של הנסיעה, הרשויות לא דואגות להגעה אליה יותר במק
 הנסיעה כולה הופכת ללא כדאית.

 מסלולי האוטובוסים העירוניים ואף הבינעירוניים אינם מותאמים לביקושים, רבים מ
   הרשת כולה נמוכה מאוד. שלובהיעדר רשויות תחבורה מטרופוליניות היעילות 

  בישראל שלא במפתיע, שיעור שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית בערים הגדולות
 . )2018(פלוג,  נמוך ביותר לעומת עשרות ערים בעולם

השקעה בתחום והן של -רתי הירוד של ישראל הנו פועל יוצא הן של תתוהמצב התחבאם כן, 
ציבור   את  בדה שאילצהעו,  הרכב הפרטי על חשבון התחבורה הציבוריתמדיניות מוטה לטובת  

הגידול החד במספר המכוניות  9.לרכוש מכוניות ולהסתמך עליהן כברירת מחדלהנוסעים 
 קרוב לוודאימה ש( 10בתקבולי המס ממקור זה עליה גדולההביא מחד לשנבע מכך הפרטיות 

השקעה נוספת  עודדמאידך , ולשנות את המדיניות)הקהה את המוטיבציה של האוצר 
 נוצר מעגל קסמים שהזין את עצמו.   ,כך  .בכבישים

 .ברוב הגדול של הנסיעות ברכב פרטי בשעות המועדות נוסע כיום רק הנהג לבדוכאמור, 
זו גם הסיבה המרכזית  11,של הציבור  התחבורה העיקרי אמצעי הנובהינתן שהרכב הפרטי 

 
קשר זה הנו שתוחלת החיים בצפון הארץ נמוכה בכארבע שנים לעומת אזור המרכז. חוסר  אחד הנתונים המדאיגים בה 8

נגישות תחבורתית תורמת רבות לכך, בתוך אזור הצפון עצמו (כיוון שלוקח זמן רב לחולה להגיע לבית חולים שם), כמו גם  
 בין הצפון לשירותים מתקדמים במרכז.  

 ל נשים בתעסוקה חייבה רבים ממשקי הבית לרכוש ולתחזק שתי מכוניות. יתרה מזאת, העלייה בשיעור ההשתתפות ש  9
, ומאז ירדו בחזרה  2010-ב  3.5%לשיא של   1995-ב  3%-ההכנסות ממיסוי ענף הרכב כאחוז מהתוצר עלו מרמה של כ 10
, כך שנתח מסי הרכב מסך תקבולי המסים עלה  31%-, ומאז ירד ל 35%נטל המס היה  2000; אלא שבשנת 3%-לכ 

 ).   2020(משרד האוצר,   –בהתמדה  
באיחוד האירופי    %81.3, נמוך מהממוצע של 73%-זאת על אף העובדה ששיעור השימוש ברכב פרטי בישראל עומד על כ 11

). הסיבה לכך נעוצה בעיקר ברמת המינוע הנמוכה  75.7%המדינות החדשות באיחוד, העומד על    13(אם כי קרוב לממוצע של  
 יותר בישראל בפרט במגזר הערבי והחרדי, ובקוטן המדינה אשר מאפשר שימוש נרחב יותר באוטובוסים בינעירוניים.  
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"מקדם המילוי" בשעות העומס עומד כיום על ממוצע להיווצרותו של גודש בכבישים. ליתר דיוק,  
איש  1.2, כלומר, בימי חול בשעות הבוקר המוקדמות ולפנות ערב נוסעים בממוצע 1.2של 

באופן מתון יכולה להביא להקלה משמעותית בגודש, וזאת  ולוהעלאת מקדם המילוי  12לרכב.
במהירות  50%-יכול להביא לשיפור של כ 1.3-1.4מקדם מילוי של  ,בטווח הקצר. כך לדוגמא

היה פותר את הגודש כמעט לחלוטין. מקדם מילוי  1.5הממוצעת בכבישים, ומקדם מילוי של 
שינוי התנהגותי תוך  ,  רגע נתוןבכל  נוסעות  המכוניות  במספר ה  20%כרוך בצמצום של    1.5של  
מושכל  שימוש באמצעות להניע שינוי כזהניתן כי   להניחסביר  13:שליש מכלל הנוסעיםשל רק 

 .  , וצעדי מדיניות משלימים בצד ההיצע כלים טכנולוגיים מתקדמים, תמריצים כלכלייםב

 יש להדגיש שלא רק לרכב הפרטי מקדם מילוי נמוך מאוד, אלא גם למוניות, ואפילו לאוטובוסים
רה מזאת, אופן הבעלות על הרכב ית 14בתחבורה הציבורית הנוסעים עם מעט נוסעים. רבים

, כאמור הגורם המפעיל אותו אינם רלוונטיים מנקודת ראות של מקדם המילוי:  או זהות
 15:תחבורה ציבורית אלא ביןלההבחנה החשובה לעניין היווצרות גודש איננה בין רכב פרטי 

• SOV - single occupancy vehicle )(רכב עם נוסע יחיד 
• HOV –  high occupancy vehicle  (רכב עם נוסעים רבים) 

כמה שיותר   שינויים התנהגותיים אשר יסיטושתדרבן  לעצב מדיניות  במונחים אלה המטרה היא  
 נרחבתתשומת לב  זאת זוכה לגישה  ניכר כי  האחרונה    עתב  .HOV-ל  SOV-נסיעות בנוסעים מ

הצורך בדרכי התמודדות מעצבי המדיניות, בפרט כשמדובר על  בקרבהן בשיח הציבורי והן 
 ותונגיש ותכבר קיימ HOVמסוג  מספר חלופות. בינוני-טווח הקצר עם המשבר התחבורתי ב

שניתנים על ידי חברות  Carpool-ה שירותי תחבורה שיתופית מסוג, דוגמת הנוסעיםלציבור 
במסגרת מיזם  Viaרת דן לבין שיתוף הפעולה החדשני בין חב, Moovit-ו Wazeכמו 

"Bubble"  ,    זמים ימ  אולם,  16לתכנון נסיעה והזמנתה בתחבורה הציבורית.  אחרותואפליקציות
הנן עדיין הנורמה,  SOV-כך שנסיעות באו בגדר ניסויים,  דרכםברובם בתחילת הינם אלה 

 .HOV-טה את הכף לטובת העדפת השימוש בכוללת אשר תות מדיניומכאן הכורח ב

במטרה  2013,17-יש לציין בהקשר זה את הניסוי "נעים לירוק" שהגה והוביל ניצן יוצר החל מ
תמריצים כלכליים: כל מתנדב  על ידילבחון האם ניתן לשנות את דפוסי הנסיעה של נהגים 

מערכת מחירים לכל ק"מ נסיעה הועמד בפני לחצי שנה, ו₪  2,600תקציב וירטואלי של  קיבל
-עלכל נסיעה גרעה מהתקציב  התקן מיוחד במכונית). על ידיבהתאם למסלול ולזמן (שנוטרו 

" כלל 1, ובסוף התקופה המתנדב קיבל לכיסו את היתרה. הניסוי "נעים לירוק אלומחירים  פי

 
שני נוסעים (הנהג   20-מהן נוסע רק הנהג עצמו, וב 80-מכוניות על הכביש, ב   100כל אפשר לחשוב על נתון זה כך: מתוך  12

 . 1.5-לא בשעות העומס מקדם המילוי גבוה יותר, ומתקרב לועוד נוסע אחד). ש 
, מספר  40-ל 20-כרוך בכך שמספר המכוניות עם שני נוסעים יגדל מ  1.5- ל 1.2- ממילוי ה מקדם גידול של להמחשה,  13

ל סך הנוסעים יישאר  אב  80-ל  100- סך המכוניות על הכביש יצטמצם מ כן- על, ו40-ל  80-עם נוסע יחיד יצטמצם מ המכוניות 
 . 120כמו קודם, 

כן אוטובוס הנוסע עם נוסעים  - על פי חישובים מקובלים אוטובוס רגיל שקול לשתי מכוניות מבחינת תפיסת שטח בכביש, ועל 14
 מקדם מילוי נמוך.   מעטים שקול לשתי מכוניות פרטיות עם 

 . Goodall and Smith, 2010לדוגמא    וראזו הבחנה מקובלת בספרות,  15
כמו כן גובשה רפורמה למערך המוניות, אשר הייתה אמורה לאפשר הקמת קווים רבים של מוניות שרות, אבל זו טרם יצאה    16

 לפועל.  
ניצן יוצר הנו מומחה לתחבורה בעל מוניטין רב אשר שימש בתפקידים בכירים בתחום, לרבות ראש "נתיבים מהירים"   17

 בחברת נתיבי איילון.  
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, כך שתרמו יעהמתנדבים, ותוצאותיו הראו כי חלק ניכר מהם אכן שינו את דפוסי הנס 600-כ
, הנערך "דרך ערך"המכונה  יצא לדרך ניסוי בהיקף הרבה יותר גדול 2019-ב 18.פחות לגודש

גיוס של יעד מדובר על  19.חברת נתיבי איילון בהזמנת משרד התחבורה ומשרד האוצר  על ידי
במידה וישנה את  ₪ לשנה 2,000-מתנדבים, כאשר כל אחד עשוי לקבל כתמריץ כ 100,000

שימוש בתחבורה ציבורית,  על ידינסיעות שיתופיות או  על ידי ,HOVי הנסיעה לטובת דפוס
 נסיעות מחוץ לשעות העומס.  על ידיכמו גם 

בניסוי שכזה מעודדת מאוד, שכן  משמעותייםתקציבים  להשקיע  העובדה שהמדינה מוכנה
תימרוץ שינויים התנהגותיים של הנוסעים, תוך שימוש בהדבר משקף מודעות גוברת לצורך 

 אפשר אם  ספק אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אולם, ו דיפרנציאליים דרך  במערכת של מחירי
גבוהה  , שכן העלות התקציבית עלולה להיות)to scale up( את המהלך  להרחיב עוד יהיה

הן כאלה,  תמריצים חיובייםתמידות של כן לא ברור מה מידת ההשפעה וה-מאוד, וכמו
  יחסית לעירוב של תמריצים חיוביים ושליליים, כגון אלה שיידונו בהמשך. הן כשלעצמם ו

המופעל ,  "נתיב פלוס"  הנו  משרד התחבורהמטעם  נוסף ברוח זאת שיצא לדרך לאחרונה    מיזם
 יםנתיב: בכבישים אלה יועד אחד האיילון לכיוון צפון נתיביוב) 2(כביש לפי שעה בכביש החוף 

ת ושיתופי  במטרה לעודד נסיעותלתנועה של רכבים המסיעים שני נוסעים ומעלה,  באופן בלעדי  
של עבודה העומדת ביסודה ההשקפה זה הולם כעיקרון את מיזם  בתחבורה ציבורית.שימוש ו

אמצעים הנגזרים ממדיניות  מכלולחלקיות ונקודתיות, שלא כחלק מ תכניותעלת , אלא שהפזו
להוות תמריץ   "נתיבי פלוס"ספק אם יש בכוחם של    .מערכתית, קרוב לוודאי שלא יכולה להצליח

סכנה שהדבר ייפגע באמון הציבור   מאידך יש, וי משמעותיבפני עצמם לשינוי התנהגות  ק ימספ
 . עתידייםבנכונותו לשתף פעולה עם מהלכים כן אף לפגוע -עלו אם זו לא מצליחה, במדיניות

כוונתנו כאן להציע מדיניות ישימה אשר תוכל להביא להקלה משמעותית כבר  יודגש שוב כי
תשתיתיות יות . תכנלמשבר תחבורתי כולל תלמנוע הידרדרולכל הפחות בשנים הקרובות, ו

מיליארד  150-מוערכת כיום בה( ן, מלבד עלותן העצומהרחבות הקף כמו בניית מטרו בגוש ד
כבר עתה, אך ללא נקיטת אמצעים מרחיקי לכת  20,ארוך בטווח הרק , יבואו לידי ביטוי ₪)

 ,חדשות תחבורה של טכנולוגיות הופעתןהדין גם לגבי  ו. זהעד אז המדינה תעמוד מלכת
יגיעו לבשלות ות אלו  רכב האוטונומי: אין לדעת כיום מתי וכיצד טכנולוגיאלו הקשורות ל  ובפרט 

בהינתן חומרת המצב  ,הרלוונטיהזמן בטווח  מדובר  לאש, אבל קרוב לוודאי תפעולית
    .כאן ועכשיוהתחבורתי 

 משאבים ו ביקוש, היצע,  :ישינוי התנהגותהמנופים ל .3

 – וכו' "מוביליטי-מיקרו"ברכב פרטי, תחבורה ציבורית,  –ל נסיעה באמצעי תחבורה מסוים כ
על בחירה כן כל ניסיון להשפיע -ועל, פרי בחירתו של הנוסע השוקל חלופות שונותכמובן  ההנ
תחומי החלטה מלהבדיל ניתוח מערכת קבלת ההחלטות של הפרט. חייב להתבסס על  זו

 
 ). 2017(כהן,  נסיעותיהם  מעלויות משליש  יותר בממוצע יתוהפח מהמתנדבים   43% 18
 התפעול של הניסוי נעשה על ידי שלוש חברות: פנגו, פוינט, ומוטורולה.   19
, נראה כי הערכה זאת  בתל אביב   שנה, אך לאור הניסיון עם הקמת הרכבת הקלה   12-הפעלה של קו ראשון בעוד כ בדובר  מ20

   . אופטימית מדי
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עומד בפני מספר יחסית מצומצם של  פרט י מאופיין בכך שהאחרים, ההקשר התחבורת
ממדיניות כתוצאה  (לעתים קרובות לאורך זמן אלטרנטיבות, ושאלו משתנות אך מעט 

ראשון אשר בהקשרו פותחה ה. שלא במקרה, תחום התחבורה היה )רגולציהמממשלתית ו
 "מודלים של בחירה דיסקרטית", המיועדים לאמוד ולנתחתודולוגיה סטטיסטית פורצת דרך, מ

 ,מספר סופי של אלטרנטיבותאחת מבין  חלופהאופי החלטת הפרט היא בחירת מצבים בהם 
  choice set .(21 -המהוות את "מרחב הבחירה" (ה

(קרי מכונית פרטית, אוטובוס, בקבוצת הבחירה  תחבורההאמצעי אחד מ כלאלו במודלים 
של "תכונות" רלוונטיות לבחירה, כגון מהירות, נוחות,  אוסף על ידי יןמאופיומה) אופניים וכד

של תכונות בטיחות וכך הלאה, וכמובן גם עלות. מכאן שאפשר להציג כל אלטרנטיבה כווקטור  
מערכת העדפותיו,  פי-עלאל מול אוסף זה של חלופות הנוסע בוחר כאשר במרחב הבחירה, 

אם למשל נוחות חשובה לו מאוד ומהירות  22כל אחת מהתכונות:את ערכתו האת המשקפת 
איטי יותר, וזאת  הוא פחות, כי אז הוא ייטה לבחור אמצעי תחבורה שמציע נוחות רבה גם אם

 גם בעלות. בהתחשב כמובן 

-ו 1zממדי: נניח שישנן רק שתי תכונות רלוונטיות, -דוהיפותטי  בחירה מרחב ממחיש 4איור 
2z אמצעי תחבורה אלטרנטיביים: רכב פרטי עם נוסע  3ושקיימים רק  ת ובטיחות)(למשל נוחו

לנוסע א' העדפות הנוטות לתכונה  .)ומונית שירות ,אוטובוסלמשל ( HOVשני אמצעים ויחיד, 
1z 2ולעומתו נוסע ב' מעריך יותר את תכונה , הוא בוחר ברכב פרטי כן-עלוz בוחר הוא  כן-עלו
 כן-עלנחות אבסולוטית לעומת הרכב הפרטי, ו 1HOV ש לשים לב שהאמצעי . י 2HOV-ב

 בשום מקרה לא יבחרו בו. 

                          הדגמה של מרחב בחירה  :4איור                                               

 
"עלות -וכדומה, ו" שטומנת בחובה גם פרטיות, זמינות נוחות"נתמקד כעת בשתי תכונות: 

בגין הוצאות  ההוצאה הזקופה לרבות ,כוללת", קרי, ההוצאה הכספית על הנסיעה עצמה
הציר   6-ו  5  ים. באיור , עלות החנייה אם צריך וכדומהזמן המוקדש לנסיעההקבועות, ועוד ערך  

למעלה יותר  אמצעי תחבורה שממוקם  (כך ש  כוללתה  עלותהשל    ההופכיהאנכי ("חסכוני") הנו  

 
, אשר זכה בזכותה בפרס נובל  Daniel McFaddenהיה  1970-שפיתח מתודולוגיה זו בתחילת שנות ההכלכלן המוביל  21

הפך לכלי מתודולוגי חשוב ביותר בהקשרים רבים, וממשיך   ”multinomial logit model“- . מודל ה2000לכלכלה בשנת 
,  McFadden and Domencichהנה   להיות "סוס העבודה" העיקרי בתחום התחבורה. אחת העבודות הקלסיות בהקשר זה 

1975  . 
 וכו'.  נסיעה, מטרתה, המרחק שיש לעבור, בהתאם לסוג העשוי להשתנות   ת מהתכונותכל אחשהנוסע נותן להמשקל  22
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של נוחות. מיקום החלופות התחבורתיות  יר האופקי מייצג כאמור מדד כולל, והציותר) זול
 .במרחב זה תלוי כמובן במאפייני הנסיעה (שעה, מקום, אורך וכדומה)

 
 : מצב התחלתי HOV/רכב פרטי לעומת אוטובוס :5איור 

 

 
התחבורה פני יתרונות מובהקים על  כיום שלרכב הפרטי ישממחיש את העובדה  5איור 

מה  23,"חסכוני"גם יותר נוח וגם יותר  היותושפירושו   Aהוא ממוקם ברביע כן-על, והציבורית
להשפיע על בחירת הנוסעים, חייבים  מנת-שעל ,מכאן 24בו. לבחור  רוב הנוסעיםשמניע את 

. יש לשים HOV/אוטובוסההן של הרכב הפרטי והן של במרחב הבחירה לשנות את המיקום 
לגרום לכך שיהיה "פחות  כלומר , 5 רכב הפרטי שמאלה באיור האת  לב שאי אפשר "להזיז"

ממדי העלות. חלופה זאת, באחד או יותר מ  "לייקר "נוח", ולכן הדרך האופרטיבית היחידה היא  
"נוחות" -בניתן לשפר בשני הממדים, גם    HOVלעומת זאת את וקטור המאפיינים של אוטובוס/

ממחיש את שהשינויים הדרושים כך  6. איור לרבות הפחתת זמן הנסיעה, וגם בעלות
 שהחלופה של תחבורה ציבורית/שיתופית תהפוך לאטרקטיבית יותר, ולהפך לגבי רכב פרטי.

 
 רכב פרטי לעומת אוטובוס: שינויים דרושים  :6איור 

 
חשוב לציין שכל תיאור של חלופות ובחירה של אמצעי תחבורה, ולו הסכמטי ביותר, מתייחס 
בהכרח רק לסוג מסוים של נסיעה במונחים של מסלול, יעד, שעה, מספר נוסעים וכדומה. כך, 

 
 . שוב, כאשר העלות כוללת גם את מחיר הזמן מדלת לדלת  23
תרמו לפער בעלויות לטובת הרכב הפרטי הטבות שכר בגין רכב פרטי ("השתתפות בהוצאות נסיעה"), שיטת מיסוי   24

 , ובעבר גם הסדרי "רכב צמוד" בשיטת הליסינג. החיצוניות השליליות של כל נסיעה הרכב המנותקת מההשפעות 
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סיעה עירונית, חלופות הנסיעה מרחב הבחירה עבור נסיעה בינעירונית שונה כמובן מזה של נ
אמור להתייחס לנסיעות יוממות  6הלאה. איור וכן בבוקרו של יום חול שונות מאלו של סופ"ש 

א' השינוי הנדרש במיקומו של רכב פרטי מתייחס לייקורו בעת 6-למשל ב  כן-עלשל נוסע יחיד, ו
לנסות ולהשפיע על  נסיעה לעבודה עבור נוסע יחיד בלבד. מלבד השינוי בחלופות אפשר גם

דלעיל, פירוש הדבר לנסות להטות  4: במונחי איור HOVמערכת העדפות של הפרט לטובת 
 את ההעדפות של פרטים מהסוג של "נוסע א'" לכיוון אלו של "נוסע ב'". 

נטייה לנסיעה עם במונחים הנ"ל בא לידי ביטוי בין היתר בהיתרון המובהק של הרכב הפרטי 
אחידות מכאן ששיא. הבשעות  1.2על ממוצע של  כיום עומד אשר כאמור מקדם מילוי נמוך, 

לוחות הזמנים בשוק העבודה, והריכוזיות הגיאוגרפית של אזורי התעסוקה, מביאים לזרימת 
, ובכך הופכים לאותם נתיבי התנועה, בפרקי זמן קבועים וצרים  יוממים  כמות עצומה של נוסעים

 הפקקים. בעל כורחם למחוללים העיקריים של 

, קרי, לשנות 6לפעול כפי שמודגם באיור  אם כןעל מנת לגרום לשינוי התנהגותי נרחב צריך 
. ברור כי זו HOV-את היתרונות היחסיים של החלופות העומדות בפני הנוסעים, לטובת ה

, ניהול הביקוש:  מישורים  בשלושהמשימה מורכבת, הדורשת צעדי מדיניות נחושים ועוצמתיים  
 .7כפי שמוצג באיור , הדרושים למכלול הצעדים משאביםוהעמדת ה, הרחבת ההיצע 

 
 דפוסי הנסיעה: כיווני הפעולה הדרושים לשינוי 7איור 

 

 

 גודשב בצורה אפקטיביתהיבטים רבים נוספים שיש לטפל בהם במקביל כדי להתמודד ישנם 
בצעדי מדיניות שהנם להבנתנו בגדר אך ורק אך במסמך זה אנו מתמקדים  25,ועל כל חומרת

בינוני. כאמור, המפתח -לשיפור משמעותי במצב התחבורה, בטווח הקצר  תנאים הכרחיים
של החלופות התחבורתיות העיקריות העומדות בפני הנוסע המצוי, כמודגם מיצובן  טמון בשינוי  

 
   .Future Mobility  2020ראו למשל  25

 ניהול הביקוש הרחבת ההיצע

מסלול, שעה  על פי מחירי דרך
 ומס' נוסעים

נתיב פלוס";  כגון נתיבים ייעודיים"
 micro-mobilityלמסלולים עיליים 

דרך ערך" כגון תמריצים חיוביים" 

בפרט  נסיעות שיתופיות
 שיתוף מעסיקיםב ליוממים

הציבורית  שדרוג התחבורה
 בפרט אוטובוסים עירוניים

VIA- Bubble 
 יםדו גלגלי-השימוש בהרחבת 

 משאבים

ת ניטור וגבייהטכנולוגי 
דיגיטליות פלטפורמות 
רגולציה מאפשרת 
big data 
תקציבים 
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פיינים של שיפור המא לצדרכב פרטי, הנסיעה בבייקור עלות . הדבר כרוך 4-6באיורים 
. את ייקור הרכב הפרטי יש לעשות באופן שמשרת ישירות את המטרה, HOVהחלופות מסוג 

נאמנה את ההשפעות החיצוניות השליליות של כל נסיעה המשקפת מערכת מחירים  על ידי
הנו אבן כאלה עיצוב מתווה של מחירי דרך ). פי פרטיה הרלוונטיים (כגון מסלול ושעה-על

 . 4ות שאנו מציעים, עליו נדון בהרחבה בפרק הפינה של המדיני

ואף   קטן עד מאודיכדי שיתרון העלות של הרכב הפרטי דיים  גבוהים יהיו   דרך השמחירי  חשוב  
מחדש  ויציבים לאורך זמן, שכן אם לאו כל הקלה בגודש "תזמין" היווצרות, ושיהיו יתהפך 

מחירי דרך, באמצעות מלבד ייקור חלופת הרכב הפרטי  .בהם נרשמה ההקלה זמןבבמקום ו
, ותמריצים חיוביים נוספים. HOV's-ניהול הביקוש יכול לכלול גם הקצאת מסלולים נפרדים ל

, כך שיוכלו Aברביע  HOV"הרחבת ההיצע" פירושה הצבת חלופות מסוג  6במונחי איור 
כגון אלה השייכים למשפחת  םנוספיפתרונות  יצירתולהתחרות בהצלחה מול הרכב הפרטי, 

 ה"מיקרו מוביליטי". 

מתקדמים,   טכנולוגיים אמצעים  משאבים: רתימתגם  נחוצים כמובן  צעדים אלה  לקדם    מנת-על
 26.תקציבים נאותים  הקצאתוהרגולציה    התאמת,  )big dataבפרט בכל מה שנוגע לנתוני עתק (

כמות אדירה של נתונים  בלא משים העובדה שכמעט כל נוסע מחזיק בטלפון נייד יוצרת
וניתוחם בכלים מתקדמים  אלואיסוף נתונים מפורטים . גדולהתחבורתיים בעלי חשיבות 

קביעת  :צעדי המדיניות המוצעים לביצוע  מרכיב חיוני(ממשפחת הבינה המלאכותית) הנם 
יקים ועובדים לנסיעות משותפות, שיפור במסלולי מחירי הדרך, התארגנות של מעס

כיום מאות מיזמים בתחום בישראל פועלים באשר לרגולציה: האוטובוסים העירוניים וכדומה. 
התחבורה, אשר מימושם מותנה בין היתר בהתאמת הרגולציה, ולעתים בקביעת כללי משחק 

גלגליים (כמו -ניוד דוכך למשל לגבי השימוש באמצעי  – בתחומים שכלל לא היו חדשים
 , וכדומה.Bubbleקורקינטים ואופניים חשמליים), תחנות עצירה של מיזם כמו 

ישקלו לוותר על הרכב הפרטי בנסיעתם לעבודה וממנה, על מנת שיוממים  :  צד ההיצע באשר ל
יוצעו מגוון חלופות בו בזמן שגם "יתייקר", אלא  פרטי רכבהשימוש בלא רק שנדרש 

אוטובוסים משודרגים, ותחבורה  בעיקר  ,HOV's סוגים שונים של בדמות, אטרקטיביות
אמצעי התחבורה העיקרי מעבר לרכב הפרטי הנו האוטובוס, בהינתן שבישראל שיתופית. 

ושפיתוח אמצעים אחרים להסעת המונים ייקח זמן רב, ברור כי הרחבה והשבחה של היצע 
על כך נרחיב בפרק   –ג משמעותי של מערך האוטובוסים  החלופות לרכב הפרטי מצריכות שדרו

סוגים שונים של "תחבורה שיתופית", חלקם כמיזמים למטרות התפתחו . בשנים האחרונות 5
הולך בהקשר התחבורתי  )" shared"( מושג "שיתופי"הרווח, חלקם כהתארגנויות וולונטריות. 

 : בנספח) ראה הרחבה(שונות לובש צורות ו

רכב פרטי  במסגרתם ”ride-hailing") גם  יםמכונה( Lyft-ו Uber הסעה נוסח שירותי •
כאן מתייחס לעובדה  "שיתופי"-ה .להסעת נוסעים אחרים תמורת תשלום שמש גםמ

תחבורתי בבעלות פרטית, אשר בתנאים רגילים עומד ללא שימוש בעת  כלישאותו 
   .(למטרות רווח) , הופך לנכס פעיל המשרת גם אחריםנוסע  שבעל הרכב לא

, קרי, רכב פרטי המשמש לא רק carpoolהיא של של "שיתופי" המשמעות השנייה  •
), אלא גם  carpoolingאת הנהג/בעל הרכב בנסיעה לעבודה (זה השימוש העיקרי של  

 מבחינת הזמן והמקום. נוסעים נוספים אשר מתואמים ביניהם 

 
 כגון המטרו.   בסכומים גדולים, בניגוד להשקעות בתשתיות תחבורתיות שאפתיותאם כי לא מדובר כלל  26



 
 

 
 
 
18 
  

הצורך,   פי-עלמשמעות נוספת היא של מעין מוניות שירות הנוסעות במסלולים גמישים   •
, אשר זכתה להצלחה גדולה Viaכאשר המודל העיקרי הוא זה של החברה הישראלית  
, המיזם Bubbleנוסף הנו זה של    במספר ערים בעולם, בפרט בניו יורק. מודל היברידי

 , אשר מופעל כיום באופן ניסיוני בתל אביב. Via-המשותף של חברת דן ו

על טכנולוגיה מתקדמת ונתוני עתק, ועל  תהנו הישענואלו מודלים משותף למרכזי מרכיב 
-והן הפלטפורמות ל Uber-) בטלפונים הניידים. לא בכדי הן חברות כappsיישומונים (

carpooling ולא לחברות תחבורה במובן  לכל דבר, לחברות טכנולוגיות – ובצדק  –  נחשבות
, כאשר נוסע מתקדמת ביחד עם קישוריות רציפה עם כל    ת נתוניםצירוף של טכנולוגיההמקובל.  

א זה , הנו ללא ספק צירוף מהפכני, והובטלפון הנייד מאפשר איתור מדויק של מיקומו  GPS-ה
את פרץ היזמות והחדשנות בתחום התחבורה השיתופית. מכאן גם שבסבירות המאפשר 

גבוהה אנו נמשיך לראות הן שיפורים משמעותיים במודלים הקיימים של שיתוף תחבורתי, והן 
 מיזמים חדשים שיקלו על השיתוף. 

, רבים  וייםהנו לעודד את החדשנות, לאפשר ניסב  , החשוהממשלה בהקשר זה  מדיניותבאשר ל
לרכב כאלו ולסנכרן את ההתקדמות בהעמדת חלופות  27לבחון מערכתית את תוצאותיהם,

בנוסף לכך, על הממשלה לעודד ולסייע למעסיקים להיערך   ייקור השימוש בו.במקביל להפרטי  
 . 6לנסיעות שיתופיות של עובדיהם, כפי שנדון בהרחבה בפרק 

  

 מחירי דרך  באמצעות  ניהול הביקוש  .4

 המיסוי על ענף הרכב: תמונת מצב 4.1
ליבת התכנית המוצעת כאן הנה החלפת חלק ניכר של המסים המוטלים כיום על ענף הרכב 

אשר יישקפו נאמנה את ההשפעות החיצוניות  ,כת ענפה של מחירי דרך בישראל במער 
בנויה כך רפורמה  הנוסעים.  הומספר  ומסלול הנסיעה    זמן  על פי  ,השליליות שכל נסיעה גורמת

על הנוסעים, אלא לתמרץ עוד תהיה ניטרלית מבחינה פיסקלית שכן הכוונה איננה להכביד ש
אותם להמעיט בנסיעות מחוללות גודש, ולהוזיל נסיעות נחוצות שלא תורמות לפקקים. נציין 

 הנוספיםשוב שמהלך כזה לא יכול להצליח בכוחות עצמו, אלא צריך להיות מלווה במרכיבים 
 שציינו, ובפרט בהרחבת ההיצע הרלוונטי. 

המטרה  ,מטרות עיקריות: ראשית שלושהמסים המוטלים על האזרח אמורים לשרת 
הפיסקלית, קרי גיוס משאבים הדרושים ע"מ לספק את המוצרים הציבוריים המצופים 

הטלת מסים על מצורים  על ידי ,בהשפעות חיצוניות וכשלי שוק  טיפולשנית,  מהממשלה;
ערכת עיצוב מ על ידישלישית, שיפור בחלוקת ההכנסות, ו; ושירותים המחוללים השפעות אלו

 יםעיוותה מזעורתוך אמורה לחתור למטרות אלו מערכת המס כמו כן,  מס פרוגרסיבית.
פגיעה בתמריצים. בעידן בכל מה שנוגע לכתוצאה מהטלת מסים, ובפרט  שעלולים להיגרם

המודרני עיקר הכנסות המדינה באות ממסים ישירים, בפרט ממס הכנסה, ומיעוטן ממסים 
אמור גם להיות ניטרלי מבחינה אשר בהיותו (כמעט) אוניברסלי בעיקר מהמע"מ, ו עקיפים,

בין היתר בשל בעשורים האחרונים, . מסים עקיפים פרטניים התמעטו מאוד תהתנהגותי

 
"מערכתית" במובן שיש לבחון את התוצאות של כל ניסוי אל מול כלל החלופות, ולא רק במובן הצר של הצלחתו או כישלונו   27

 של המודל המסוים שנוסה.  
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מכסים  המגבילים את יכולתן של מדינות להטילסכמים בינלאומיים ובפרט הסכמי סחר, ה
 ומסים מקומיים אחרים. 

-כעד כי מסים אלה מהווים  ,  מאוד  נרחב וכבד  הנורכב בישראל  המיסוי על ענף ה  אף על פי כן,
לא משרתים נכונה את  מסים אלה, אולם .)3(ראה לוח  סות המדינה ממסיםהכנ סך מ 11%

. כיוון רב משקלמקור פיסקלי הפכו בעיקר לועם הזמן טיפול בהשפעות חיצוניות,  שלהמטרה 
שכן ככל שנקנים יותר רכבים כך ההכנסות  יצרו מעין "ניגוד עניינים" במשרד האוצר, הםשכך 

אחרים או בקיצוצים  ם להקטנת הגירעון ללא צורך בהעלאת מסיםור ממסים עולות, מה שת
כואבים. לעומת זאת, פיתוח תחבורה ציבורית מעלה את ההוצאות התקציביות, ואם הדבר 

מדיניות מכאן ש. (מרכבים, דלקים, אגרות וכדומה) מצליח אף מקטין את ההכנסות ממיסים
 ,איזון הפיסקליהחותרת ללא לאות להקטנת גודלה של הממשלה תוך שמירה על כלכלית 
ותחתור לגמול את   ,עם התחבורה הציבורית  תבכרעם מדיניות תחבורתית שיתית  ת חזמתנגש

 רואי-השיקול הפיסקלי הצר והקצר העובדה היא ש .ציבור הנוסעים מהתלות ברכב הפרטי
הכנסות שעוד ב, עדיין לא משתק לגמרי את עורקי התנועההגודש כן גובר, שתמיד (כמעט) 
 28.מאודתמיד נחוצות ממיסוי ענף הרכב גבוהות 

 

 820129: מסים על ענף הרכב  3לוח 

 תקבולי מס  מרכיב המס 
 30מזה רכב פרטי  מיליארדי ש"ח 

 15.6 18.3 בלו על הבנזין וסולר 
 4.2 4.9 אגרות 

 0.6 0.7    * מסי קנייה ומכס על חלקי חילוף
 20.3 23.9  סך מסים על הוצאות משתנות             
 8.9 10.5 הרכב וחלפיו מיסי קניה ומכס על     

 4.2 4.9 מע"מ רק על מרכיב המסים הנ"ל 
 33.5 39.5 מסי רכב  סה"כ             

 *כולל המע"מ על מסים אלה 
 

עשרות מיליארדי ₪ שנגבים כיום כמסים מענף הרכב יוצרים הזדמנות פז  םאות ,יחד עם זאת
ממעיטות בהשפעות חיצוניות, מבלי לשינוי, שכן ניתן להסב אותם לכאלה שיתמרצו נסיעות 

לפגוע בתקציב המדינה, ובלי להכביד עוד על הנוסעים. מדובר בשינוי כולל במערכת מיסוי 
מחירי הדרך המוצעים כאן  –יתרה מכך  ."הרכב, ולא בהטלת מס נוסף בדמות "אגרות גודש

 
כן יש להתוות מדיניות - בורתי גובה מחיר קשה מהמשק, ועלכך היה עד לאחרונה: כיום גוברת ההכרה באוצר שהמצב התח   28

 אחרת גם אם זו תהיה "יקרה" מבחינה תקציבית, הן מצד ההוצאות והן מצד ההכנסות.  
   . 2020משרד האוצר, מקור:   29
מהרכישות של רכבים בשנת   85%מצי הרכב בישראל, וכמו כן  85%כיוון שכלי הרכב הפרטיים מהווים  - אומדנים בלבד  30

מסך המסים על ענף הרכב. חישוב    85%-הנן של רכבים פרטיים, אנו מעריכים גם את המסים על הרכבים הפרטיים בכ   2018
 לא נציע מחירי דרך ספציפיים אלא רק נדגים את אופן בנייתם.      זה מצריך תיקוף, אבל המתווה המוצע לא מותנה בכך, שכן
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ור מסוים, שונים מהותית מאגרות גודש, בכך שמחד הינם אוניברסליים ולא מוגבלים לאז
 מאידך מתייחסים לכל נסיעה באופן פרטני.ו

מפרט את סוגי המסים המוטלים על ענף הרכב: המשמעותי ביותר הנו הבלו, קרי המס  3לוח 
והמסים על האגרות , על הדלקים, אשר משקלו קרוב למחצית מסך המיסוי על הרכב. הבלו

(נכנה   הכרוכות בשימוש ברכב פרטי משתנותאת המסים על ההוצאות ה יםמהווחלקי חילוף 
(והמע"מ על  חדשים רכבים רכישת ל ע עוד שמסי הקנייה והמכסב, אותם "מסים שוטפים")

מייקרים את מחירם של רכבים  י הקנייהמספעמיים. -הנם מן הסתם מסים חדמסים אלה) 
או  לרכוש מכוניתהאם בהחלטה  , אולםשלהם מקטינים את הכמות המבוקשת כן-עלחדשים ו

תועלת של השימוש השוטף ברכב -עלותחישובי בפרט ונכנסים כמובן שיקולים נוספים, לא 
אלו את ההשפעה של מסים    להעריך   אין ביכולתנו.  )4(ראה פרק    אחרות  פרטי אל מול חלופות

אנו יודעים   ,יחד עם זאת  .גמישות הביקוששכן אין בידינו אומדנים של    ,על הביקוש לרכב פרטי
 רכבים החדשים הנרכשים עלה במהלךהיוממים בוחרים ברכב פרטי, ומספר המ 85%-שכ

ההשפעה של מסי הקניה   כן-עלקרי, הגמישות ככל הנראה איננה גבוהה, ו;  עשורים האחרוניםה
 31.מוגבלת

  , 2018-ב 55%-ל 2000בשנת  43%-משקל המסים השוטפים מסך המסים על הרכב עלה מ
למרבה ו ,אולםהנוסעים באיזה אמצעי תחבורה לבחור.  בהחלטת בותם עלתהחשי כן-ועל

באופן גורף קרדינלית: הם מוטלים    המגרע סובלים מכפי שנגבים כיום    המסים השוטפים  ,הצער 
הבלו על הדלק   . כך,ללא קשר להשפעות החיצוניות שכל נסיעה גורמתעל השימוש ברכב פרטי  

הנו אותו בלו בין אם מדובר על נסיעה בכביש פריפריאלי באישון לילה, ובין אם מדובר בעורק 
להשפעות חיצוניות נכונה ביתר שאת העדר הקשירה בבוקר של יום חול.  7:30-מרכזי ב

  ובמיסוי חלקי חילוף.  רכב אגרותתשלום כשמדובר ב

היותם מסים מעצם יים: לא זו בלבד שהם כאלה יתרה מזאת, המסים על הרכב הינם רגרסיב
פוגעים במיוחד בתושבי הפריפריה, ובפרט בתושבי יישובים מרוחקים,  שהםעקיפים, אלא 

לרוב לא אלו תושבים נסיעותיהם של תחבורה ציבורית זמינה.  לא עומדת לרשותםאשר 
המינוע שלהם  ערים הגדולות ובפרט במרכז), אך מאידך רמתלגודש (אשר עיקרו ב ותתורמ

כלכלי הנמוך. כלומר, -מצבם הסוציוביחס ל , וודאינמוכה בשל העלות הגבוהה של רכב פרטי
כיום פוגע ביכולת התנועה של תושבי הפריפריה (הגיאוגרפית שמתבצע פי כהמיסוי על הרכב 

מתמודד עם ההשפעות החיצוניות שנגרמות כתוצאה מההסתמכות כלכלית), ולא -והסוציו
"פרה  -משמשים אם כן כ  3רכב פרטי. אותם עשרות מיליארדי ₪ שמפורטים בלוח    הנרחבת על

 :מה שהיה אמור להיות תפקידם העיקריממלאים את  אך לאחולבת" עבור תקציב המדינה, 
 ביקוש לשם מזעור ההשפעות החיצוניות.  ויסות ה

 הרפורמה המוצעת: מחירי דרך  4.2
והמסים על חלקי חילוף) אגרות , ההבלוהמסים השוטפים (כאן,  המתווה החדש המוצע  פי-על

, שיהיה גבוה  הנסיע כל יונהג  תשלום פר ק"מ על  ם, ובמקומכליל או יופחתו עד מאוד יבוטלו
שלושה  פי-עליותר ככל שהנסיעה גורמת ליותר השפעות חיצוניות שליליות. תשלום זה ייקבע 

 
משרד האוצר,   –, אם כי בתוך התקופה חלו עליות וירידות 267,000 2018-רכבים פרטיים, וב 204,000נרכשו  2012-ב  31

2020  . 
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י כל מקטע בנסיעה, ומשקפים את "תרומתו" של המקטע נפ פרמטרים המשתנים על
 בהיווצרותו או החמרתו של הגודש:

  מסלול הנסיעה .1
 שעת הנסיעה .2
 מספר הנוסעים ברכב .3

פירוט מרבי של פרמטרים אלה בכל מקטע בנסיעה, כך שכל קטע של  פי-עלהתמחור יעשה 
בנתיבי איילון חומרת הגודש בו. כך לדוגמא, נסיעה  פי-עלכביש מסוים, בכל שעה, יתומחר 

 ממצפה רמון לשדה בוקרעוד שעבור נסיעה  בבימי חול בשעות הבוקר תהיה מהיקרות ביותר,  
חיר הנסיעה ישתנה על פני מקטעים שונים של . מאפסי אם בכללבשעות הלילה ייגבה מחיר 

כיוון הנסיעה. כמו כן נסיעה של נוסע בודד תהיה יקרה  פי-עלאותו כביש בשעה נתונה, וכמובן 
נוסעים ברכב. אפשר לחשוב על תמחור דיפרנציאלי זה כמטריצה  עם מספר מנסיעה  יותר 
  מספר רב של כיל  שתם),  ממדית מפורטת מאוד (הממדים הם מיקום, שעה, ומספר נוסעי-תלת

 "תאים" ובהם המחירים השונים התקפים עבור כל צירוף של פרמטרים. 

ם כמות גדולה מאוד של נתוניניתוח תמחור דיפרנציאלי מדוקדק שכזה יחושב על בסיס 
של נתונים  גבוהה הדבר אפשרי כיום בשל זמינות  .) ”big data“(על נסיעות בפועל  מפורטים

כן הודות לשיטות -וכמו 32וממקורות נוספים, מגוגל, לפונים הסלולרייםפים עצומים מהט בהיק 
בנוסף לכך, מטריצת המחירים כולה תוכפל ). ML, חישוביות מתקדמות (בפרט למידת מכונה

ישקפו גם את מידת הזיהום בה המחירים כך שבפרמטר נוסף, הוא הציון הירוק של הרכב, 
יהפוך עם הזמן לפחות משמעותי בשל ההחמרה בתקינה   הירוק שהציון  . יש לציין  שהרכב גורם

לגבי זיהום, הבאה לידי ביטוי בכך שרוב הרכבים החדשים הינם ממילא פחות מזהמים. יחד 
כן כמות הזיהום כפועל יוצא של סוג הרכב (רגיל או היברידי -ועלעם זאת, סך הצריכה של דלק  

   עדיין תשחק תפקיד משמעותי. – מנועונפח ובעתיד גם חשמלי) ושל גודל הרכב ו

המוטלים כיום על ענף הרכב,   לגבות תשלום לק"מ אשר יחליף את המסים  הינההכוונה  כאמור,  
כך שהמהלך יהיה ניטרלי מבחינה פיסקלית: אין כוונה להכביד על הנוסעים מבחינת סך 

מיליארד ₪  20 , נגבים כיום3לוח  על פי התשלומים, כמו גם לא לפגוע בהכנסות המדינה.
ים הקריטריונ על פיהיא לגבש מערכת מחירים  מטרהעל רכבים פרטיים, וה שוטפים במסים

שפורטו, כך שהיא תניב סכום בסדר גודל דומה. החישוב להלן ימחיש זאת: הנסועה בישראל 
מיליארד  20אותם חלוקת מ 33;מיליארד ק"מ 50-כ הסתכמה ב 2018בשנת ברכבים פרטיים 

 ₪ של מסים שוטפים בנסועה מתקבל: 

 

 )אגורות לק"מ 40( 0.4 =  50 / 20

 

לבנות   היאהכוונה    .גורותא  40של  הנו    במשתמע   משלמים כיוםומר, המס לק"מ נסיעה שאנו  כל
 40היה יהקריטריונים דלעיל, כך שהמחיר הממוצע  על פימערכת תמחור של נסיעות בפועל 

 
 ).  2018כהן (ו  ),  2016( כהן :  למשל   ורא  32
מדן אמין של הנסועה  החישובים להלן הנם בגדר קרובים, שכן קשה לקבל או  –  )2020) ומשרד האוצר (2018(  הלמ"ס  33

 .  רכבים פרטייםשל 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.aspx
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לא ישתנה, לפחות בשלבים הראשונים התקבולים ממיסוי שוטף על הרכב  כן סך  -ועל,  אג' לק"מ
 של יישום המתווה. 

  16,700-ת אחרת: השימוש הממוצע ברכב פרטי עומד כיום על כחישוב נוסף יאיר זאת מזווי
לשנה (קרוב לוודאי בלי שאנו שאנו משלמים  על הרכב השוטפים המסים ק"מ לשנה, כך שסך 

 :מודעים לכך במלואו) הנו

 

16,700 x 0.40    =6,680    ₪ 

 

אם נחלק  כן-עלו 34מיליון, 3כמעט בישראל עמד על  פרטייםכלי הרכב ה מצבת 8201-נכון ל
 "משלם"אכן נקבל שכל בעל רכב  ,במספר הרכבים מיליארד ₪ של מסים שוטפים 20את 

שוב, הכוונה היא שנמשיך לשלם סכום כזה   מדי שנה.ם שוטפים מסי של ₪  6700-כבממוצע 
שאינם מדי שנה, אבל עבור מחירי דרך שישרתו את המטרה של הפחתה בעומס, ולא על מסים  

 אלא רק תורמים לתקציב המדינה.  מגשימים מטרה זו,

 

קביעת  – בר ומד בהםרק להמחיש את הסכומים ההתחלתיים  הינה חישובים אלהמטרת 
לרבות אמידת גמישויות הביקוש לנסיעות באופן פרטני ,  תצריך עבודת עומק מטריצת המחירים  

בדפוסי שינויים משמעותיים  שיתרחשויש לצפות  ,עם הזמן הפרמטרים האמורים. פי-לע 
כן תחול הקלה בגודש. הדבר -ועל, בעיקר ליוממות, פחתכך שהשימוש ברכב פרטי יהנסיעה 

שכן הנוסעים ינסו להימנע מנסיעות  ירי דרך,על מח לירידה בסך התשלומים הנגביםיביא 
אחד הסממנים של הצלחת ש  ,. מכאןשתורמות הרבה לגודש, ואלה יהיו מן הסתם היקרות יותר 

 לשנות תתעורר השאלה האם , ואזיהיה ירידה בסך התקבולים מגביית מחירי דרך  הרפורמה
הדבר לא ברור, שכן המטרה איננה . את מטריצת המחירים כך שסך התקבולים לא יקטן

יציבות מחירי הדרך לאורך את פיסקלית, אלא הפחתת הגודש, ולשם כך יתכן כי צריך לשמר 
  , גם אם סך גביית המסים ממקור זה יפחת.זמן ממושך 

 

ייחס בו לשלושת לשם פשטות נת , כאשר תמחור המערכת את עקרונות ממחיש  4לוח 
נניח רק שני מיקומים אפשריים ("מרכז" מול  35הפרמטרים בצורה דיכוטומית בלבד:

),  +2"פריפריה"), שני פרקי זמן ("שעות עומס" מול "שעות ללא עומס"), נוסע אחד מול רבים (
מהנסיעה הזולה ביותר  100-ל ₪1 פר ק"מ (כלומר, פקטור של  5 –אג'  5וטווח מחירים של 

ה ביותר). מטריצת המחירים בפועל תהיה כמובן הרבה יותר מסועפת ומפורטת, וכעיקרון ליקר
 יכולה להיות אף רציפה בממד הזמן והמרחב.

  

 

 
 ). 2020רכבים, על פי משרד האוצר ( 2,078,911  מנתה   2018-אם לדייק המצבת ב  34  

 . https://derecherech.pango.co.il/projectdetailsראו למשל את מטריצת המחירים של "דרך ערך":  35

https://derecherech.pango.co.il/projectdetails
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 המחשה של מטריצת מחירים : 1טבלה 

 

 

 

 

 

 

ההתפתחויות בהסתכלות ארוכת טווח, לאור בכל מקרה חיונית  הינהמיסוי הרכב ברפורמה 
תגרום לירידה התרחבות השימוש ברכבים חשמליים , : ראשיתהצפויות בתחום התחבורה

-הדרגתית ומתמשכת בתקבולים מהבלו על הדלק, זאת כאשר הבלו מספק כאמור קרוב ל
חלק ניכר של תחבורה חכמה, בו אנו צועדים לעבר עידן שנית, . מסך המיסוי על הרכב 50%

 -Mobility as a serviceשל "ניידות כשירות" (  מגוונת  עות מערכתההתניידות תתבצע באמצמ
Maas( ב, שלא מצריכה בעלות על רכב. הכוונה-Maas  אמצעי הסעה היא שהנוסע יזמין

. בתשלוםגם אשר יטפל  באמצעות יישומוןכל נסיעה ונסיעה, וזאת להצורך  פי-עלכלשהו 
אלא רק הזמינות, הנוחות  יהיו רלוונטייםהזהות של נותן השירות והבעלות על הרכב לא 

. הניידות כשירות תשתלב קרוב לוודאי עם הרכב האוטונומי, כך שהשירות של הנסיעה  והעלות
כולו יינתן ללא מעורבות ישירה של אדם. אם וכאשר זה יקרה, יש להניח כי רכישות של רכבים 

 כן גם ההכנסות ממסים על הרכב. -ועל, פרטיים יצטמצמו

 כן-עלמכאן שגם ללא הרפורמה המוצעת הכנסות המדינה ממיסוי ענף הרכב צפויים לרדת, ו
ולהטיל כבר עכשיו אלו מסים מוטב להקדים תרופה למכה למען מטרה ראויה, קרי, להוריד 

   36במקביל ובמקומם תשלום על מחירי דרך שיתרמו להפחתת הגודש.

 יישום הרפורמה  4.3

 רכבב רכיב ניטור 
, דרושים אמצעים טכנולוגיים מערכת של מחירי דרך כמוצע דלעילעל מנת שאפשר יהיה ליישם  

רכיב התקנת    על ידיכן מנגנון גבייה. הדבר יעשה  -וכמולניטור ומדידה של כל נסיעה בכל רכב, 
ורה רציפה אחרי מסלול , כך שיוכל לעקוב בזמן אמת ובצGPSייעודי בכל רכב שיכלול  ניטור 
הנסיעה. כמו כן, יותקנו ברכב חיישנים אשר ינטרו את מספר הנוסעים ברכב בכל נקודת וזמן 

מטריצת  על פיזמן. מידע זה יועבר ליישומון בנייד של בעל הרכב, אשר יעבד את הנתונים 
ינפיק דו"ח נסיעה  היישומון  37המחירים שתונהג, וייחשב כך את העלות של כל מקטע בנסיעה.

 
בהצעה זו אנו מתמקדים בביטול המסים השוטפים והחלפתם במחירי דרך, אך בהמשך יש לשקול גם הפחתה של מס   36

כן רמת המינוע בישראל עדיין נמוכה, אלא שדווקא בפריפריה,  הקנייה על רכב חדש (תוך עלייה נוספת במחירי הדרך), ש 
 בה אין לרוב בעיה של גודש, ידה של חלק ניכר מהאוכלוסייה לא משגת לרכישת רכב בשל עלותו הגבוהה.  

ע  . המתווה המוצPango-ו  Pointerכבר כיום, ומותקנים במסגרת הניסוי "דרך ערך" על ידי חברת    רכיבי ניטור קיימים בשוק  37
כאן מצריך גם חיישנים למספר נוסעים, והדבר בהחלט אפשרי מבחינה טכנולוגית. יש לצין שבמסגרת ניסוי "דרך ערך" יש גם  

 אפשרות לקבל הנחה על כל נסיעה כפועל יוצא של הסעת נוסעים נוספים, אבל לא ברור בשלב זה כיצד הדבר יעשה.  
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וישדר אותו לרשות שתהיה מופקדת על הגבייה. התשלום יתבצע באופן אוטומטי כל חודש, 
 . 6כביש מינויים לבדומה לאפליקציות אחרות כמו זו של 

, שתוכל לחשב מסלולים אלטרנטיביים כך Wazeהיישומון יוכל להיות חלק ממערכת כמו 
(כפי שקורה כיום) אלא גם לפי העלות,   בזמן  הנסיעה  אורך שההשוואה ביניהם תהיה לא רק לפי  

מטריצת המחירים האמורה. הנהג יוכל אז לשקול את כדאיות בחירת מסלול  פי-עלמחושבת 
מראה את זמני   Wazeמזאת, כפי שכיוםיתרה  38בהינתן שני פרמטרים אלה, עלות וזמן.

כך אפשר יהיה לחשב את הנסיעה הממוצעים הצפויים בכל יום בכל שעה עבור כל מסלול, 
 העלות הצפויה, מה שיאפשר לנהג לתכנן מראש את נסיעותיו העתידיות.  

 שמירה על הפרטיות 
נושא טלפון   אדםכיום כמעט כל   39שמירה על הפרטיות.  יאסוגיה חשובה שעולה בהקשר זה ה

על בלא משים מידע מפורט על מיקומו ותנועותיו בכל נקודת זמן, מידע שנאגר  המספק נייד, 
מתייחס לעובדה גוגל. הציבור בחלקו מודע לכך, אבל ככלל    על ידימפעילי הסלולר, כמו גם    ידי

לתת את הדעת על ההשלכות הפוטנציאליות  התופעת לוואי בלתי נמנעת, ולא מרב זו כאל
שנה תלא וכמעט  ברכב ו של רכיב לניטור נסיעותהימצאות מבחינת חדירה לפרטיות.שלה 

קרוב לוודאי תעורר ביתר שאת את שאלת הפרטיות, ואת אי הנוחות מכך שכל  אךמצב זה, 
נסיעה תייצר מידע מפורט על מתי, איפה ועם כמה אנשים בעל הרכב נסע. בידי מי יהיה 

מיות וחשובות, שתחייבנה מענה שאלות לגיטי  ו הןאל?  מכך המידע? מה עלול לקרות כתוצאה  
 משכנע. 

ים כיום כלים טכנולוגיים מוכחים כדי להבטיח חסיון של מידע מסוג זה, המבוססים על  קיימ
 מערכת הניטורכן, -כמו. WhatsApp-למשל ב להשתמש שנהוג  כפי), encryptionהצפנה (

רק את סכום התשלום אך ולרשות הגובה את התשלום (דרך היישומון בנייד)  אמורה לשדר 
המחושב על כל נסיעה, ולא את פרטיה. רק אם יהיה ערעור על התשלום (מהרשות או מהנוסע) 
המידע המפורט ייחשף לגורמים הרלוונטיים. מבלי להיכנס לפרטים טכניים, המסקנה היא שיש 

י ודאות בנמצא מענים טכנולוגיים סבירים לסוגיית הפרטיות, אם כי לעולם יישארו שוליים של א
תזכה לא תוסתר, ית הפרטיות יכן של חשש שיש לקחת בחשבון. לפחות בהקשר זה סוג-ועל

להתייחסות מפורשת עוד בשלב בניית המערכת, ולא תעלה בדיעבד כאשר מאוחר מדי לתת 
 .לה מענה

 to opt)זאת, תינתן אופציה לבעל רכב החרד מאוד לפרטיותו לא להיכנס למתכון האמור    לצד
out)  ידי תשלום שנתי גבוה במיוחד (מעין "כופר" או "פדיון פרטיות"). אין אפשרות להעריך   על
תשלום זה, שכן יש לשקול שיקולים רחבים הן של הרתעה והן של הוגנות,  את גובהו שלכעת 

 רכיב הניטורברור שיהיה מדובר בכמה עשרות אלפי ₪ לשנה. נהג כזה לא יתקין את  אך 
 את הסכום הגלובלי השנתי בעת חידוש רישיון הרכב. ברכבו, אלא ישלם כאמור 

  רכב הצמוד והמחירי דרך    

 
 ים כספיים, ואז לכל מסלול בכל נקודת זמן תהיה עלות כוללת משלו. אפשר יהיה לבטא גם את זמן הנסיעה הצפוי במונח 38
, שכן תפקודה התקין של המערכת על כל היבטיה  רכיב הניטור בפני התקפות סייבר סוגיה לא פחות חשובה הנה אבטחת  39

כן יש להניח  - . ההגנה בפני איומי סייבר נמצאת כיום על סדר היום בשל התפתחותה של המכונית האוטונומית, ועלתלוי בכך 
   שאותם פתרונות שיפותחו עבורה יהיו רלוונטיים גם בהקשר זה.  
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הפך לנפוץ מאוד בישראל,   )על הסדרי "ליסינג"רובו  המבוסס  (השימוש ב"רכב צמוד" לעובדים  
השימוש ברכב להכנסתו של   שוויזקיפת  SOV.40-ותרם תרומה משמעותית מאוד לריבוי ה

מהתמריץ, אבל העובדה היא שעדיין  הפחיתה באופן ניכר תשלום מס הכנסה בגין זה והעובד 
, כיוון עודהסדר זה. במתווה שמוצע כאן תמריץ זה יפחת  אמץעובדים לללא מעט כדאי 

 41יחול על העובד עצמו, וייאסר על המעסיק להשתתף בתשלום זה.ל מחירי דרך ע התשלום ש
השימוש ברכב במידה והרכב יהיה מטעם המעסיק, אשר העובד  שוויזאת, בנוסף לזקיפת 

גם ימשיך לשלם עליו מס הכנסה. כלומר, מבחינתו של העובד קבלת רכב צמוד יהיה כרוך 
באמצעות מחירי  השימוש, וגם תשלום על השימוש בפועל שווימס הכנסה על של בתשלום 

 . דרך 

השימוש בו עבודה, לבין ברכב ככלי חיוני השימוש בבין ברורה הבחנה  נדרשתיחד עם זאת 
. בעבר האוצר התנגד כן לגבי שימוש פרטי של הרכב שלא במסגרת העבודה-וכמוליוממות, 

לתחום את אופי השימוש שהיה קיים אז לזהות ו, בשל הקושי  ובצדק   נחרצות להבחנות מסוג זה
אפשר לדעת את זמני באמצעותו , שכן קשיים אלויכול לפתור רכיב הניטור ולאכוף זאת. 

אין ספק כי הבחנה זאת תצריך  42להסיק על אופי הפעילות. ניתןומסלולי הנסיעות, שמהם 
עבודת הכנה יסודית (בעיקר בניתוח נתונים על מאפייני נסיעות), אך הדבר בהחלט אפשרי הן 

באמצעות למידת  בפרט ים, והן בשל השיטות המתקדמות של ניתוח נתונ רכיב הניטור בשל 
שיטה של גביית מס הכנסה על שווי שימוש שימוש ביש לציין שלאור יכולות אלו, המשך  מכונה.  

אינו הוגן ואינו נכון מבחינה כלכלית, שכן שיטה זאת "מענישה" עובדים אשר כיום    שנוהגתכפי  
 פרטימשימוש  ת   עבודה, ומיטיבה עם אלה שנהנים רבוצרכי  ברכב הינו ל  שלהם  עיקר השימוש

תוך אבחנה בין סוגי נסיעות של הנוסעים ברכב   ,יישום המתווה של מחירי דרך   אם כן,  .ברכבם
 שמזמן נדרשת בו חשיבה והסדרה מחדש.  ,יעשה סדר וצדק בתחום ,צמוד

 ותהדרגתי 
 הינהבמדיניות התחבורה כמרכיב מרכזי  מחירי דרך ה אוניברסאלית של החל כי אנו סבורים

, הן בשל חומרתו הגוברת של הגודש בכבישים, והן כיוון שלא קיימת חלופה בלתי נמנעת
כבר ציינו, תקבולי הבלו מדלק בינוני. יתרה מזאת, וכפי ש-אחרת, לפחות לא בטווח הקצר 

כן אם לא ממירים אותם מבעוד מועד למחירי -ועלהולכים להצטמצם בשל הרכב החשמלי, 
עם זאת, , כל ניסיון עתידי להחיל את אלה כמסים חדשים יתקל בהתנגדות קשה מאוד. דרך 

, מכמה סיבות: ראשית, כדי שתוך כדי תהליך היישום ייפתחו נדרשת הדרגתיות ביישום המודל
חלופות תחבורתיות ראויות ואטרקטיביות, הן של נסיעות שיתופיות והן של תחבורה ציבורית; 

לבחון , לעקוב אחר התקדמותויהיה בגדר ניסוי, ובתור שכזה יהיה צורך שנית, המתווה עצמו 
כדי לאפשר לאזרחים   ,ולא פחות חשובשלישית,    ;ולעשות התאמות בעקבות כך את השפעותיו,  

 . הסתגלותלמידה וזמן 

 
ועוד  בבעלות חברות ( 4.3%- ג, ונבהסדרי ליסי 7.6%היו בבעלות פרטית,  87%, 1820-מתוך סך כלי הרכב הפרטיים ב  40

- בהסדרי ליסינג, ו 24%היו בבעלות פרטית,  62%, 2017-18-להשכרה או תיור). באשר לרכבים חדשים שנרכשו ב  1%
  האלה (ליסינג ועוד חברות), אך אין אנו יודעים כמה מתוכם   35%קבוצה מתוך  - בבעלות חברות. רכבים צמודים הנם תת  11%

 .  ) 2019למ"ס, (
 העובד הוא זה שנושא בעלות, אחרת התפקיד ההרתעתי של הקנס נעלם.  –ירות תנועה כך קורה כיום עם קנסות בשל עב 41
 כבר עושה זאת.   Pointerלדוגמא, מערכת הניטור של חברת  42
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תהיה וולונטרית, כך מחירי הדרך  למתווה    הצטרפותהבשלב הראשון  שלאור זאת, אנו מציעים  
צורה אוטומטית בעת שימוש יינתן ב, אשר על הדלק  בלומפטור שעושה זאת יזכה לשנוסע 

  43.האגרה השנתיתמ 80%הנחה של כן המצטרפים יקבלו -וכמו, התקן תדלוק אוניברסאליב

נוסע ; רכב פרטי  50%-₪, מתוכם הבלו מהווה כ  6עמד על    95מחיר הבנזין    2020נכון לינואר  
מכאן   44ק"מ לליטר.  14-11, והצריכה הממוצעת של דלק הנה של  ק"מ לשנה  16,700בממוצע  

  –  1,000טור מאגרה של ועוד פ₪,  4,500 –  3,600שפטור מבלו פירושו חיסכון שנתי של 
יכול להוות תמריץ ש, ₪  6,000 – 4,600של  גדול למדי ₪, ובסה"כ חיסכון שנתי 1,500

אל מול חיסכון זה המצטרפים   להצטרף למתווה של מחירי דרך באופן וולונטרי.  מאוד  משמעותי
מטריצת המחירים  זה ניראשוהפרמטרים האמורים, כאשר בשלב  על פייישלמו מחירי דרך 

 ותאפשר ניסויים תוך כדי הפעלתה.  ,תיקבע כך שתעודד נוסעים להצטרף

אשר מחד מרבים לנסוע למרחקים יש להניח שאלה שיבחרו להצטרף יהיו מן הסתם נהגים 
המתווה יהיה כדאי במיוחד  כן-עלארוכים אך ממעטים לנסוע באזורים ובזמנים של גודש, ו

כתוצאה מכך קרוב לוודאי שההכנסות החדשות של המדינה מגביית מחירי דרך יהיו  עבורם.
נמוכות מהירידה בהכנסות ממסים כתוצאה בביטול הבלו על הדלק והאגרות, גם אם 
מלכתחילה מחירי הדרך חושבו כך שהמתווה יהיה ניטרלי בנקודת המוצא. לפער שייווצר בין 

 שני הזרמים האלה יש להתייחס כעלות של הניסוי. 

שנה:  פני , כאשר היישום המלא אמור להתפרס עלאוניברסאלייוכרז כהמתווה  שנתייםכעבור 
הבלו יבוטל כליל   זמןבבו  הרישוי השנתי, ותחול חובה להתקין את רכיב הניטור בכל רכב בעת  

, מתחילתו של השלב הראשון הוולונטרי, ועד החלת כך כיום.  עלותהמ 20%-והאגרה תוזל ל
התכנית על כלל הנהגים יחלפו שלוש שנים. על מנת לסייע במעבר, יש מקום לעשות שימוש 

משמעותיים ם יוישינב, שהרי מדובר בכלים של כלכלה התנהגותיתהן בהסברה נרחבת והן 
כן לא קל -ועל, הרגלים מושרשים אצל חלק ניכר מהאזרחיםהפכו לבדפוסי הנסיעה, אשר 

 . להיגמל מהם

 הוגנות חברתית  4.4

לרווחת כלל  תתרום רבותהגודש בכבישים של  ה אמתיתלהפחת ביאשת תחבורתית מדיניות
החברה, ומעיב המשק ומגובה מחיר קשה מ  החמור של היוםשכן המצב התחבורתי  ,  םאזרחיה

 ,המתלוות למדיניות החלוקתיותלבחון לעומק את ההשלכות  יש. יחד עם זאת, על חיי כולנו
  הוגנות חברתית.פוגעת במחמירה את אי השוויון שממילא הנו גבוה, ולא לא  יאלוודא כי הו

מטיל תשלום  , שכן הואמחירי דרך יתרון בולט ביחס לבלו המבוסס על מתווהבאופן כללי, ל
דש . מאחר שמחוללי הגוגבוה יותר על מי שתורם יותר לגודש, ועושה זאת במידת דיוק גבוהה

. כך, עבורםגבוהים יותר יהיו  ך מחירי הדר מרכז, הרי שהעיקריים הם היוממים הנוסעים אל וב
יהיה גבוה בהרבה ממחיר הדרך , 08:00בשעה רמת החייל ב הברזלמחיר הדרך ברחוב 

, שכן פרוגרסיביהנו  המתווה המוצע . בהיבט זה, נראה כי 20:00בשעה בדרום  40בכביש 
ההיי טק הנם ככלל בעלי הכנסה גבוהה יותר מאשר נוסעים בפריפריה  מתחםהיוממים ל

 
אפשר לשקול ביטול תשלום האגרה בכללותו, אבל יש יתרונות גם בתשלום נמוך שיתלווה לחידוש רישיון הרכב, הכרוך   43

 בעלות ריאלית למדינה.   
יש שונות גדולה מאוד בצריכת הדלק בהתאם לסוג הרכב, שנת ייצור, סוג הנסיעות וכדומה. הכוונה כאן לצריכת דלק   44

 בינוניות.  ממוצעת של מכוניות משפחתיות 
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פריפריה בדווקא הבלו, שכן פני -עלמבחינה חלוקתית  המוצע עדיףכן המתווה -. כמוהדרומית
 עליו מוטל הבלו.  ,צורכים יותר דלק כן-עלנוסעים למרחקים יותר ארוכים ו

, וברור כי לא יכולה לשקף נכונה למדיפשטנית    הנהמרכז  לבין פריפריה    החלוקה  יחד עם זאת,
את מגוון קבוצות האוכלוסייה אשר עשויות לחוות את השינוי המוצע באופנים שונים, גם אם 

אזרחים המתגוררים יש לתת את הדעת על   לדוגמא,כך בממוצע המתווה אמור להיות ניטרלי.  
תל אביב, בהם בערים באזור המרכז כגון לוד או רמלה, ועובדים במפעלי תעשייה בסמוך ל

מהם האופציה של . עבור חלק )אין אפשרות לעבוד מהביתו(שעות העבודה הינן קשיחות 
 כן-ועלשכן הנסיעה מדלת לדלת עלולה לקחת זמן רב,  ,יוםכתחבורה ציבורית איננה ריאלית 

רכב פרטי. המתווה של מחירי דרך עלול להכביד עליהם מאוד, שכן נאלצים לנסוע ב הם
גם היקרים ביותר. מהעבר  ינםבנתיבים ובשעות מועדים, שה היוממות עבורם כרוכה בנסיעה

כן גם אם -ועלהשני יש להניח כי בעלי הכנסה גבוהה במיוחד לא יירתעו מתשלום מחירי דרך, 
 רע הרבה מרווחתם. יישאו בנטל כבד יותר בשל כך הדבר לא יג

כן יהיה -ועל ,מציבים אתגר משמעותי ליישום המתווה המוצע  ודומיהםאין ספק שמקרים אלה 
 לאור זאת לגבש, בפרט בשלבים הראשונים, והחלוקתיות  יואחרי השפעות  לעקוב מקרובצורך  

מתן פטורים מפני אולם, כבר עתה יש להתריע כדי למזער את ההשלכות הלא רצויות. צעדים 
למדרון חלקלק, אשר  בסבירות גבוההיהפוך  הדבראו הנחות פרטניות על מחירי הדרך, שכן 

השקעה גדולה ומהירה  הנו הרצויהפעולה כיוון תחת זאת . כולועלול למוטט את המתווה 
כך, אם מניתוח .  במיוחדעלולים להיפגע  יישובים אשר תושביהם  ב  ושיתופית  בתחבורה ציבורית

נתונים על זרימת יוממים עולה כי אכן תושבי לוד ורמלה יוצאים נפסדים יותר מהשינוי, כי אז 
יעילה מערים אלו למתחמי התעסוקה הרלוונטיים במרכז. כלומר, יש לדאוג לתחבורה זמינה ו

ל את המטרה שובו בזמן ישרתו הנפגעים  שיקלו עלהפתרונות צריכים להיות מערכתיים, כך 
 הקלה בגודש, מבלי לכרסם במתווה עצמו. 

חשוב לציין שהמצב התחבורתי הנוכחי הנו רגרסיבי ביותר, הן בשל העובדה שהמסים על 
כיוון חשוב מכך, מכלכלי או למקום מגוריהם, ו-הרכב מוטלים על כולם ללא קשר למצבם הסוציו

יש הרבה פחות גמישות שהגודש בסופו של דבר פוגע יותר בבעלי ההכנסות הנמוכות: לאלה 
דווקא באזורים עתירי התעסוקה, הרי  מאודמכיוון שמחירי הדיור גבוהים ותעסוקתית, 

בעלי ההכנסות  ,סובלים יותר מהגודש. לעומתם כן-עלשהחלשים נאלצים להתרחק מהם, ו
הגבוהות תמיד יימצאו לעצמם פתרונות הולמים, גם אל מול הגודש המחמיר, בין אם בעבודה 

, יתרה מזאתובשעות נוחות, ובין אם במגורים יקרים אך קרובים למקומות העבודה.  מרחוק 
מאמירים, מרחיק את השכבות החלשות גם מגישה  דיור הצירוף הקטלני של גודש ומחירי 

 לשירותים ברמה גבוהה בבריאות, בידור, תרבות, וכדומה. 

אלא הנוכחי הנו כשלעצמו חמור מבחינה חלוקתית,  התחבורתי כי המצבעולה  מהאמור לעיל
מרבים אנו לא  כן  -על, ושל שינוי מדיניות  חדהתהווה באופן הדרגתי ולא כתוצאה ממהלך    הואש

לא רק יש לבחון את הרפורמה המוצעת ש מכאןאת הדעת על הפן החברתי של הגודש.  לתת
בת  לשים לב לכך שהקלה  יש . כמו כןמצב הקיים על מגרעותיול כשלעצמה אלא בהשוואה

במובן של הנגשה  ,וןתרומה משמעותית להקטנת אי השוויבכל מקרה קיימא בגודש תתרום 
  שירותים איכותיים.ל וגישההזדמנויות תעסוקה ל

 

 הניסיון בעולם  .5
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הנסיעה ברכב פרטי קיים  ל ידיהרעיון לגבות תשלום בשל ההשפעות החיצוניות שנגרמות ע 
כך,   45זה כמה עשורים, ובמספר מצומצם של ערים בעולם אכן יושם בצורה של "אגרות גודש".

הותקנו מערכות ניטור ותשלום בכניסות לאזורים  שטוקהולםבסינגפור וב במילאנו, בלונדון,
רכבים הנכנסים לתוכם בשעות המועדות. הניסיון הערים אלו, שגובות תשלום מהמרכזיים של 

ברובו חיובי, במובן שהדבר גרם לצמצום משמעותי בגודש במרכזי ערים אלו,  הינוהמצטבר 
יחסית שהשיטות שהונהגו עד כה מתבססות על טכנולוגיות  יש לציין. ןאליהובדרכי הגישה 

 ם. כן נועדו מלכתחילה לאזורים עירוניים מוגבלי-וכמומיושנות, 

תכנית מקיפה מבוססת על עקרונות דומים   2009-עוד בהמדינה היחידה שגיבשה    הינההולנד  
אולם,   ). Henk, 2010, Van Wee, 2010(  לאלה שהוצגו כאן, לרבות רפורמה במיסוי על הרכב

לא  זוכן -ועללצאת לפועל,  תכניתהממשלה התחלפה בסמוך למועד בו הייתה אמורה ה
כאן, והעבודה שנעשתה מוצעת השכן היא דומה לזו  להכירהחשוב  כןאף על פי  .התבצעה

הייתה מעמיקה ומאירת עיניים. הרפורמה כללה ביטול כלל המסים שהיו מוטלים   הלשם גיבוש
כל קילומטר נסיעה, תוך שמירה על סך הגבייה  תשלום עלעד אז על הרכב, ובמקומם הטלת 

(אז היורו  יורו לקילומטר  סנט של 7היה  נקבע ש. התשלום הבסיסי )לפחות בהתחלה( ממסים
 . 2CO מקום הנסיעה, ופליטתו זמן לפיהיה אמור להשתנות  כאשר מחיר זה, ₪) 4.2עמד על 

 OBE(   מערכת אלקטרונית  גביית התשלום תוכננה להתבצע באופן הבא: בכל כלי רכב תותקן
on-board electronic unit – (שתשדר דרכם עם לוין מיקום ועם תחנות סלולר  המתקשרת ,

זו תשלח את החשבון לבעל הרכב. כמו כן ו על כך,  המופקדתרשות  את נתוני הרכב והנסיעה ל
לוודא כי אכן יחידת הרישום האלקטרונית מצויה ברכב אליו כדי ייפרשו בכבישים מצלמות 

הוצמדה. בכדי לשמור על פרטיותו של הנהג, כל פרטי הנסיעה ישמרו ביחידת הרישום 
ההטמעה הייתה אמורה  .פרטים מוגבליםרק ישלחו  לרשות הממונהעוד שבהאלקטרונית, 

להתבצע באופן הדרגתי, הן באשר להורדת המסים והעלאת התעריפים, והן לגבי סוגי הרכבים, 
הביא להקפאת  2010בשנת . המהפך הפוליטי הכלולים ברפורמה השעות ביממה והאזורים

באותה  בשלה לא הייתה מספיק הטכנולוגיה כי ברור יום מפרספקטיבה של האך , הרפורמה
של בעלי אינטרסים ושל חלקים  םהתנגדותל, כמו גם תרם לגניזת התכניתש מה ,תקופה

  מהציבור.

פי תכנית שהוצגה -עלזאת סינגפור הייתה המדינה הראשונה בעולם שהחילה אגרות גודש, 
יצירת טבעת ניטור סביב מרכז העיר, יחד עם העלאת מס החנייה באזורים ל 1975-בעוד 

 ,)ERPהמערכת שודרגה לתמחור אלקטרוני ( 1998-האוטובוסים. במרכזיים ותגבור מערך 
בישים נוספים. לכ  המערכתתחולת  את  הרחיב  פי עומסי תנועה ו-על  קבע תשלומים שונים  אשר 

המתנה בנייה נוקשה רגולציה עם , והתחבורה הציבורית שדרוגעם  בד בבד הופעל ERP-ה
 . אכן מתנייד באמצעותםהנוסעים  , כשרובירותי האוטובוסיםחדשה בהרחבת ש

נדרשים להתקין יחידה אלקטרונית המכילה משדר וקורא כרטיסים חכם.   בסינגפור כל הרכבים  
גומים בכבישים, כאשר האכיפה נעזרת פי-עלמתקשרת עם משדרי רדיו המותקנים  זויחידה 

זיהוי לוחות רישוי. התמחור משתנה בין הכבישים ובהתאם לזמני אוטומטיות לבמצלמות 
 מערכתבקרוב לשמור על זרימת תנועה אופטימלית. הממשלה מתכננת להציג כדי הנסיעה, 

תחיל מתוכננת להו ,כאןמוצעת האשר אמורה להיות דומה לזו , הרבה יותר חדשה ומתקדמת 
 . )(Singapore Land Authority, 2016 2021בשנת כבר לפעול 

 
 . OECD (2019)  -וב  ) 2017מואב ושרייבר (ראה סקירות ב 45
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להנהיג אגרות גודש בכניסה למנהטן, והתכנית אמורה להיות  2019-בניו יורק הוחלט ב
נוספות ערים  כשזו תהיה הפעם הראשונה שהשיטה תיושם בארה"ב,    .  2021-מיושמת החל מ

אחת  . (Griswold, 2019) רקומחכות ללמוד מהניסיון של ניו יואפשרות זו, שוקלות במדינה 
אשר זה מכבר מיצבה את עצמה בחזית , העיר סיאטל שבמדינת וושינגטוןהערים האלו הינה 

של התחבורה החכמה. לצורך בחינת האפשרות להנהיג מחירי דרך בתחומה, העיר הזמינה 
 846:לקוח איור דו"ח שהתפרסם לאחרונה ובו סקירה מעמיקה של הניסיון בעולם, ממנו 

 

 אגרות גודש, והתוצאות עד כה  : ערים עם 8איור 

 
 

 :כדלקמןלסכם את הניסיון בעולם אם כן ניתן 

  מעט ערים הנהיגו עד כה אגרות גודש, אך בכולן הושגו תוצאות מעודדות: ירידה של
 10%בתוך האזורים המתומחרים, צמצום של נוסעים הבמספר הרכבים  44%-12%

 10%של ירידה כי  צייןבזיהום האוויר. יש לבזמן הנסיעה, וירידה משמעותית  33% -
עשויה להיות משמעותית  גדושבמספר הרכבים שנכנסים לעורק תנועה  20%עד 

 מאוד לא ליניארית.כאמור שכן תופעת היווצרות הגודש הנה במיוחד, 

  נתון קריטי ביכולת להנהיג תמחור של השפעות חיצוניות בתחום התחבורה הנו
כנולוגיות מאפשרות, כאשר עד לא מזמן טכנולוגיות אלו לא הזמינות והישימות של ט 

. כיום המצב שונה לחלוטין, לאור השימוש (ראה המקרה של הולנד) היו בשלות דיין
ומעלה), הפריסה הצפופה של רשתות  G3האוניברסלי בטלפונים סלולריים (מדור 

יכולת החישוב של   כן-עלק בזמן אמת (ותסלולריות, ויכולת העיבוד העצומה של נתוני ע 
 מסלולים ושל תמחור פרטני).

  כפועל יוצא מהנ"ל, ומהמצב התחבורתי ההולך ומחמיר בערים רבות בעולם, מספר
גדל והולך של רשויות לאומיות ומקומיות שוקלות להנהיג סוג זה או אחר של מחירי 

 
  46  , 2019Seattle Department of Transportation . 
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חרות ההחלטה של ניו יורק לעשות כן תשפיע רבות על ערים איש להניח שדרך. בפרט,  
 בארה"ב. 

  כי אחת התובנות הנפוצות כיום בערים בהן סוגיית הגודש נמצאת על סדר היום הינה
ברור זאת כיוון ש  .ובפרט של מחירי דרך   ,סוג כלשהו של ניהול ביקוש  מיישוםמנוס    אין
על ובתוכן אין אפשרות להדביק את הגידול המתמיד בביקוש לנסיעות אל הערים כי 
 . (Duranton and Turner 2011)  תחבורה קיימותהשקעות תוספתיות בתשתיות    ידי

 

 חלופות לרכב הפרטי   –  צד ההיצע  .6

, כל ניסיון להקלה משמעותית ובת קיימא בגודש חייב לכלול הן את ניהול 3בפרק  צויןכפי ש
אמנם אנו הקצאת המשאבים הדרושים לשם כך. הביקוש והן את הרחבת ההיצע, כמו גם 

יש לחזור ולהדגיש אך  הנהגת מחירי דרך כרכיב מרכזי בניהול הביקוש,  ב  בעבודה זוקדים  מתמ
בפרק בהעמדת חלופות כדאיות בצד ההיצע.    ילווהכי המהלך כולו לא יוכל להצליח אלא אם כן  

קצה  זה רק אך האוטובוסים ונזכיר מרכיבי היצע אחרים, מערך זה נרחיב מעט על שדרוג 
 .הרבה יותר מעמיקה רחבה ו נושא ההיצע דורש עבודה – הקרחון

מרכיב מרכזי ביצירת חלופות הנו המכלול המכונה "נסיעות שיתופיות", בין אם כהתארגנויות 
.  Wazeשל  carpoolדוגמת נקודתיות ולוקליות, ובין אם באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות 

הנו קריטי להצלחת המהלך, שכן  – HOVכבי ר ב – נסיעותשל  זה אין ספק כי עידוד סוג
הידמות לרכב הפרטי היותה בעלת מסלולים קשיחים, לעולם לא תוכל להתחבורה הציבורית, ב

בהקשר על נסיעות שיתופיות דווקא את הדיון  נרחיבבפרק הבא . יעד-קרבה למוצאבמידת ה
 במיוחד ליוממות, ולא לנסיעות ספורדיות. רלוונטיות  אלושל תפקיד המעסיקים, שכן נסיעות 

בפני  מעמיקהעבודה  : אלו דורשותרכבותבלא  בכלל זהו ,נסיעות בינעירוניותבכאן נעסוק לא 
הסדרתן המערכת לא תוכל לגבור ושיפורן , וללא גדולהברור כי יש להן חשיבות כן ש, עצמה

ניים כשלעצמם (מהירות, על הגודש. מלבד מרכיבי האיכות של אמצעי התחבורה הבינעירו
, ובכלל עם המערכות הלוקליותשל אמצעים אלה  שילוביות  ב  מצוינוחות, וודאות, וכו'), המפתח  

 47עד היום לא קמו רשויות מטרופוליניות,  ,הצער   הזה בתיאום עם מערכות מטרופוליניות. למרב
 ית. וכמו כן לא ניכר תיאום בין המערכות הבינעירוניות לבין התחבורה העירונ

 בךדנ חייב להיותמטרופוליני -ייעול התחבורה הציבורית ובפרט האוטובוסים במרחב העירוני
 עשוייםבה  מושכל והשקעות סבירות  תכנון  שמערכת ענפה,  מדובר ב, שכן  טיפול בגודשב  מרכזי

נסתפק בציון חלק  . בדיון להלןנוסעים רביםעבור עדיפה ממשית ואף חלופה ל הפכהל
 שאמורותתובנות  מספר נגזור מכך ו, כיום מאפיינים את שירות האוטובוסיםההכשלים מ

  להנחות תכנון יעיל של שירות זה. 

 
- שנים רבות מדובר על הצורך בכך, ובכלל זה ניתנה המלצה כזאת בדו"ח הוועדה שקמה בעקבות המחאה החברתית ב  47

2011  . 



 
 

 
 
 
31 
  

 דרוג מערכת האוטובוסים ש 6.1
תכנון קווים לקוי, איכות ירודים זה שנים רבות:  ממדיירות האוטובוסים בישראל סובל מש

. כל אלה גורמים לכך ועודריבוי יתר של תחנות, צפיפות וחוסר נוחות, אי עמידה בזמנים, 
גבוהה משמעותית מהנסיעה  יאלנוסע המצוי השל נסיעה באוטובוס שהעלות האפקטיבית 

: הנסיעה 9 איור  , כפי שממחישעלות זמן הנוברכב פרטי, כשמרכיב מרכזי בעלות זו 
במקרים  יותר שניים יותר זמן מאשר ברכב פרט, ואף פי  50%ם אורכת לפחות באוטובוסי

כמו למשל מחולון (  למטרופולין  ותבולט במיוחד כשמדובר בנסיעות פריפריאליהפער  .  מסוימים
, שכן הדבר מצריך החלפת קווים, לעתים יותר מפעם )לפתח תקווה, או קריית אונו לבת ים

מדלת לדלת) (  נסיעה באוטובוסהזמן הממוצע של  וממנו  ולין  אחת. גם בנסיעות למרכז המטרופ
הגדול של הציבור בוחר שלא   שרובוהעובדה    ברור כי  מכאן  .ירכב פרט זה של  על    בהרבהעולה  

אלא ברכב פרטי אינה משקפת העדפות שרירותיות, (תח"צ)  בתחבורה ציבוריתלהשתמש 
 שמסתמך על השוואת עלויות ואיכויות. ,אלא שיקול רציונלי גרידא

  
 השוואת משך הנסיעה במסלולים נפוצים במרחב המטרופוליני :  9ר איו

 48) 2019נובמבר   –(יוני  רכב פרטילעומת תחבורה ציבורית   

שמערך האוטובוסים מתנהל כפי יתרה מזאת, מעבר חד של נוסעים מרכב פרטי לאוטובוסים 
זמן הנסיעה על אף הירידה הצפויה של העומס בכבישים, : המצבלהרע את אף עלול  כיום

מספר העצירות עולה, זמני שכיוון , בתח"צ עלול להתארך ונוחות הנסיעה עלול להיפגע
ן לו"ז האוטובוסים משתבש (נוצרים באופן אקראי פערי זמ ,ההמתנה בכל תחנה מתארכים

ובוס גוברת, וכדומה. כלומר, נוסע ), הצפיפות בתוך האוט ארוכים בין אוטובוסים בקו נתון
גודש בכביש, אבל בו בזמן את ה כך בשמשאיר את רכבו בבית ועובר לתח"צ אמנם מפחית 

בקו האוטובוס האחרים בנוסעים , אשר פוגעות מסוג אחר שליליות השפעות חיצוניות מגביר 
 שהוא מצטרף אליו. 
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לא קיימים ברכב פרטי: ככל שיש כלל ש ,בתח"צמשמעותיים גם יתרונות לגודל  כמובן נםיש
להגדיל את זכויות , הרכביםאיכות את התח"צ, לשפר את תדירות  הגביר יותר נוסעים ניתן ל

דול במספר יעם גוהאיכות לעלות העלות לנוסע יכולה לרדת מכאן שעקרונית  ועוד.הדרך, 
על  רוג המערכתהשקעה בשד ך מצריו ,ו אוטומטינאיניתרונות לגודל  . אלא שמימושהנוסעים

כן -ועל לא בהיקף הנדרש,ובוודאי זה שנים,  בישראל זה לא נעשהככל מרכיביה. שדרוג 
את הכף, ומטות את   עד כה הכריעושההשפעות החיצוניות השליליות של הנוסע השולי הן אלו  

 לטובת הרכב הפרטי.  תועלת בין האלטרנטיבות-חישוב העלות

לרבות  זמן הנסיעה הכולל מדלת לדלת, ואבהשוואה בין תח"צ לרכב פרטי ה מרכזיגורם 
 first)-ה(קרי,  יעדאל ה ומתחנת הירידה התח"צ, לתחנת של הנוסע המרחק מנקודת המוצא 

and last mile שכן הוא אמור להסיע מדלת לדלת בחישוב זה. לרכב הפרטי יתרון מובהק ,
תורם וסובל מהגודש בכביש. הדבר מעמיד דילמה הוא מאידך  אך  ,(למעט בעיות חנייה ביעד)

, יש וממנה  לקצר עבור הנוסעים את המרחק לתחנה  מנת-עלהתח"צ:    בחשיבה על מערךקשה  
צורך להאריך את מסלול האוטובוס (לרבות הסתעפויות ברחובות לא מתאימים לרכבים גדולים) 

 חיצוניותההשפעות הגבירים את בדיוק הגורמים שמ ושאלולהרבות בתחנות עצירה. אלא 
 ם להפחתת הכדאיות של נסיעה בתח"צ עבור כלל הנוסעים.וגורמי השליליות שהוזכרו,

בעיקר במידת השונות  אך תלוי במספר גורמים, אלו השפעות חיצוניות המאזן בין שני סוגי 
ציאה והן (הפיזור) של נקודות המוצא והיעד של הנוסעים: ככל שהנוסעים מרוכזים יותר הן בי

אותו היגיון עובד ת. ובין נוסעים פוחתחיצוניות ההשפעות התח"צ יותר יעילה, שכן הביעד כך 
: ככל שאוטובוס פועל יותר כ"מאסף" בשל ריבוי נקודות מוצא ויעד של נוסעים, גם בכיוון ההפוך 

בפרט וויקרה,  אותו לחלופה לא יעילהות והופכ ותגוברהשליליות חיצוניות ההשפעות ך הכ
 . לנוסעים הלא מזדמנים (דוגמת היוממים)

מידע מפורט של זרימת תכנון נכון של קווי אוטובוסים, המבוסס על משתמע כי הנ"ל  מהדיון
ניכר , יכול לשפר בהרבה את השירות ולהפכו לחלופה כדאית לחלק נוסעים במרחב הרלוונטי

כיום, גם שיפור מתון בשירות יכול להביא מועט הנוסעים. מכיוון שהשימוש באוטובוסים כה מ
הקלה משמעותית ו כן לירידה במספר הרכבים על הכביש-ועל ,להם לגידול משמעותי בביקוש

 . בגודש

 : יעיל של מערך האוטובוסיםות תכנון עקרונות שצריכים להנחמספר להלן 

מערך קווי האוטובוסים חייב להיות מגוון וגמיש, שהרי סוג הנוסעים על צרכיהם  .א
מסקנה זו . קשיחותלא מאפשרים אחידות ו ,בתנאי השטח ההשונים, והשונות הגדול

לגבי אופי הקו (קרי, האם בעיקרו קו ישיר או מאסף), תדירות, גודל הרכב,  נכונה
פי נתוני זמן אמת -עלתכנון מסלולים דינמי  המאפשר  ,Bubble המודל של וכדומה.

באזורים   והרחבת השימוש בויש לחתור ללשירות גמיש ויעיל יותר,    נתמצוי  הוא דוגמא
 .מטרופוליניים נוספים

  
  49יעד.-המשרתים נוסעים "הומוגניים" ככל האפשר מבחינת מוצא סלוליםמ יש לקבוע  .ב

נוסעים המתגוררים ברדיוס מצומצם, הכלומר, יש לחתור לאיתור של ריכוזי נוסעים 
ליעדים מעטים וקרובים זה לזה (בעיקר כיוממים). את אלה יש לשרת באמצעות 

 
 זה דרושים כמובן נתונים לא רק על הנוסעים בפועל אלא גם על נוסעים פוטנציאליים באזורים הרלוונטיים.    לצורך 49
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שעות לו יקףלהאוטובוסים נוחים ובגודל המתאים, אשר ייסעו בתדירות מותאמת 
 הנסיעה של ריכוזי נוסעים אלה. 

 
 קיימיםכפי ש"מאספים"  פירוק קווים ראשייםשל ייווצרו כתוצאה חלק ממסלולים אלה  .ג

מעטים הקווים יחולקו לקבוצות של נוסעים  הרחוק יותר יש להניח שעתיד  , כאשר בכיום
(ובכך יתמעטו מאוד ההשפעות  בכלי רכב אוטונומיים , אשר ייסעוהומוגניים עוד יותר ו

בכל מקרה הכוונה היא . שמאפיינות את הנסיעה באוטובוסים)השליליות החיצוניות 
הקווים, ובכך גם לקצר את זמן הנסיעה לרוב רוב לצמצם את מספר התחנות ל

 .המסלול על פיהנוסעים, וגם להגדיל את הוודאות מבחינת זמני הגעה לכל נקודה 
 

במספר מקומות קריטיים מסביב ובתוך  )"hubs"( ם תחבורתייםמוקדי לייצר מקום יש  .ד
יותר המטרופולין, אליהם ינוקזו חלק מהקווים המרכזיים, ומהם יצאו אוטובוסים קטנים  

, כך שבעורקים (כמו הנתיב המהיר בהמשך ל"חנה וסע")  בתדירות גדולה אל תוך העיר 
עם מספר שונים,    אוטובוסים  זה בזה מספר גדול של קוויהמרכזיים של העיר לא יתחרו  

 . בכל אחד קטן של נוסעים
 

 (או יישומון) שישמש את כל הקווים אחידכרטיס מגנטי קו אוניברסלי, קרי -רביונהג  .ה
חלקה וקלה, קווים תהיה  אמצעי תחבורה או  , כך שהחלפת ואת כלל אמצעי התחבורה

 וללא עלות נוספת.
 

 הרכבים  רכבים קטנים יותר;  ואף  יםמיניבוס  ובכלל זה  ,גודל האוטובוסים יותאם לביקוש .ו
 ;בשקעי טעינה לטלפונים ועוד,  Wi-Fiיהיו בעלי מרחב ישיבה נוח, ויצוידו בתקשורת

כל אלה יבטיחו העדר צפיפות,  .שגרה הסעת נוסעים בעמידהבעיקרון וכלא תהיה 
צריך רכישה של מספר גדול תאלו    בסטנדרטיםעמידה    והתאמה לצרכיו.  רווחת הנוסע 

של אוטובוסים חדישים, בגדלים שונים. השקעה זאת, בנוסף לצעדים האחרים שצוינו 
על  כדאיותה תגבר  כן-עלדלעיל, אמורה להביא לגידול משמעותי במספר הנוסעים, ו

 . עלותה

 מעסיקים תפקיד ה .7

כן המהלך החשוב ביותר הנו שינוי -ועלכפי שצוין לעיל, היוממות הנה מקור הגודש העיקרי, 
עובדים הלהפחית את מספר הרכבים בהם  , במטרהשל עובדים ומעסיקים תנהלותבה

 – פני המרחב האורבני-עלמשתמשים מדי יום. מקומות העבודה אינם פזורים באופן אקראי 
בגוש דן אפשר לציין את רמת החייל  ,מרוכזים במתחמי תעסוקה גדולים. כך חלק ניכר מהם

טק בהרצליה -הקריה, מתחם הבורסה ברמת גן, מתחם ההיי-(רח' הברזל), מתחם עזריאלי
ריכוז התעשייה הפטרוכימית ניתן למצוא ב  באזורים אחריםמקבילות  דוגמאות    .פיתוח, וכדומה

מחוץ  כמו כן. , וכו', הר החוצבים במבואות ירושליםםביוקנע במפרץ חיפה, מתחם התעשייה 
סיטי, או -ריכוזים תעסוקתיים, כמו איירפורט כ  אלוכמלכתחילה מתחמים  הוקמו    למרכזי הערים

אשר   ,בכניסות וביציאות מהם  כבדגורמים לגודש    ואלאפק בראש העין. ריכוזים  תעשייה  פארק  
טמונה הזדמנות פז לארגון נסיעות במרכזים אלו גם    ,מאידך   .משליך על העומס בכל המערכת

 שיתופיות.
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למקום עבודתו הופכת למעין "משחק בודד עובד כל בהיעדר פתרונות שיתופיים, ההגעה של 
כן פוגע בכל -ועלשמגיע לבד ברכבו מגביר את הגודש  אחד: כל מול עמיתיו סכום אפס"

לעומת זאת, ריבוי העובדים באותו מתחם מגדיל את הסיכוי למצוא בקרבם עובדים   האחרים.
ה נוספים שמתגוררים באותו יישוב (נקודת המוצא) וששעות העבודה שלהם חופפות, ובכך עול

בתנאי  , "משחק סכום חיובי"-ן להפוך זאת לכלומר, ניתההסתברות למצוא שותפים לדרך. 
 את נוחות הנסיעה השיתופית. מגבירים בין העובדים ואת עלויות התיאום  שמפחיתים

של בהתארגנות של נסיעות שיתופיות  כדי שיסייעולשם כך יש להעניק למעסיקים תמריצים 
הממוקמים כאמור במתחמי תעסוקה גדולים. שיתוף הפעולה בין ה לאלבפרט ועובדיהם, 

 מישורים:יכול לבוא לידי ביטוי במספר  ואלמעסיקים במתחמים 

  שיתוף ואיגום נתונים על זרמי העובדים אצל כלל המעסיקים באותו מתחם, כך שמאגר
 .ניתןהעות משותפות יהיה גדול ככל האפשרויות לנסי

  במידה והנתונים מצביעים על מספר מוקדים משמעותיים בהם מתגוררים עובדים רבים
ותפים  בתדירות גבוהה לארגן שאטלים מש  יוכלוהמגיעים למתחם מדי יום, המעסיקים  

יוכלו להיות גם תחנות רכבת,  ואלולאותם מוקדים בשעות הרלוונטיות. מוקדים  -מ
חניוני "חנה וסע" וכדומה. אמצעי התחבורה המסיעים עובדים יוכלו להשתמש בכל 

 כיום לתחבורה ציבוריתמיועדים ה אלונתיבי ההעדפה הקיימים והמתוכננים, לרבות 
 . באופן בלעדי

 מהמתחם למוקדים אחרים בתדירות גבוהה ה של שירות נסיעות שיתופיות העמד
ממשרדי שאליהם העובדים נוסעים מטעם העבודה, במהלך יום העבודה (לדוגמא, 

 עורכי דין לבתי המשפט). 
  העמדה של שירות הסעה נוח וזמין לנסיעות מזדמנות בלתי צפויות, כגון צורך של עובד

שיתוף הפעולה , כאשר העבודה בשל מחלה של ילד באמצע יוםהורה לחזור הביתה 
 יכול להפוך זאת לשירות זול וזמין. )  pooling-הבין המעסיקים במתחמי התעסוקה (

  .תמיכה בפיתוח אפליקציות לנסיעות משותפות לכלל עובדי המתחם 
  מתקנים לחניית כמו  מוביליטי",-מסוג "מיקרו תחבורה כלישיפור תשתיות עבור

 .וכדומהבניית מקלחונים במשרד, לוקרים, ופניים, א
 כלים יעילים לשינוי , אשר הינם והצבת אתגרים) משחקיות( "גיימיפיקציה"-שימוש ב

התנהגות בכלל ולשינוי הרגלי נסיעה בפרט. למשל, תחרויות בין צוותים על 
 "קילומטרים ירוקים" ואתגרי "יום ללא רכב" לעידוד התנסות בחלופות לרכב.  

הנחות בתשלומי חובה (כגון רישיון עסק ואף  על ידימרוץ החיובי למעסיקים יכול להינתן יהת
 HOVארנונה), כפונקציה של אחוז העובדים המגיעים לעבודה באמצעות הסעות שיתופיות או  

כן, הוצאות המעסיק על נסיעות שיתופיות יוכרו לצרכי מס, ולעובדים יינתן פטור ממס -כמו.  אחר 
 אלו.  נסיעותעל שווי 

קרקעיות. -ליליים, כמו ארנונה מוגברת על חניות, לרבות תתניתן להפעיל תמריצים שכן, -כמו
אין ספק כי העמדת מקומות חניה נוחים לעובדים ללא תשלום מהווה הטבה משמעותית שלא 

במדינות רבות בעולם (בפרט  .SOV-ב ות המשקית, ומעודדת שימושמשקפת נכונה את העל
התחבורה, כאשר הפער הגדול בין באירופה) נושא החניה הפך למרכזי בהתמודדות עם בעיית  

 העלות לפרט לעלות למשק נמצא בליבת הדיון.  

האחראי ,   (Transport Demand Manager)אמצעי נוסף הנו העסקת מנהל תחבורה בארגון
צרכי העובדים מקדים לזיהוי  סקר על מכלול הסוגיות התחבורתיות איתן מתמודד הארגון: 
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בהתאמה פרטנית לעובדיו,  מקיפה, גיבוש תכנית םבפניההתחבורתיים העומדים הקשיים ו
, איסוף נתונים ומדידת האפקטיביות תכניתבניית מחויבות פנים ארגונית, יישומה השוטף של ה

. בארגונים גדולים רצוי שמנהל התחבורה בארגון יהיה עובד חברה במשרה , וכדומהשלה
ארגונים בינוניים וקטנים ייטו מן הסתם .  שיבחר ויפעל תוך תיאום בין עובדים למעסיקים  מלאה,

להיעזר ביועץ תחבורה חיצוני, מומחה לפיתוח ולניהול תכניות תחבורה למעסיקים. הצורך 
-המוכר כ הביא להתפתחות תחום ניהולי חדש בארה"ב ובאירופה מסוג זה בבעלי מומחיות

 . (Transport Demand Management (TDM))רה" "ניהול ביקושים לתחבו

 פיזור שעות העבודה ועבודה מהבית 7.1
הנו פיזור שעות העבודה, ועידוד  SOV-ערוץ נוסף לתרומת המעסיקים להפחתת הנסיעות ב

ממילא, שכן הטכנולוגיה מאפשרת זאת ביתר קלות מתרחשות אלו עבודה מהבית. מגמות 
נות יותר לכיוון זה, בפרט אצל הצעירים. ההתכנות של ואפקטיביות, וגם העדפות העובדים פו

מפעלים שעיקרם  :ביזור התעסוקה הן בשעות והן במיקום תלויה באופי הפעילות של המעסיק 
-פס ייצור מסורתי לא מאפשרים זאת, אך לעומת זאת הדבר אפשרי עבור חלק מהעיסוקים ה

ן, האינטראקציה בין העובדים בעבודה מול מחשב. כמובכרוכים ה ואלובפרט  ,"שולחניים"
כיום דרך שיחות ועידה עשות היולעיתים הנה קריטית, אך חלקה יכולה ל אף היא חשובה

  בווידאו. 

יוצרים אפשרויות חדשות , הWeWork דוגמת כמו כן, מתרבים מתחמי עבודה משותפים
בהקשר זה: מעסיקים יכולים לשכור מקום במתחמים אלה עבור מספר עובדים המתגוררים 
רחוק ממשרדי החברה אך קרוב למתחם, וכך ליצור מעין מודל היברידי בין עבודה מהבית לבין 
 היוממות למשרד. הדבר יכול להקל גם על עובדים שהנם הורים לילדים קטנים, שכן הקרבה

עובדים ייהנו מהימנעות מנסיעות הלא רק ש מכך מפחיתה את הדאגה לילדיהם, וכתוצאה 
 בגודש, אלא גם פריון העבודה שלהם עשוי לעלות. 

זור אפשרי של שעות מערכת החינוך, אשר מכתיבה פי עלבאותו הקשר יש לתת את הדעת 
במניעת גודש, רק  לאעובדים. הדבר עשוי לסייע -במידה רבה את דפוסי הנסיעה של הורים

אלא גם בניצול יעיל יותר של תשתיות החינוך, ובהתאמתן למגוון העדפות והצרכים של 
בשונות האינהרנטית הן בין ההכרה התלמידים ושל המורים. ככלל, אנו חיים בעידן בו גוברת 

ינו לכלל ובמחייבת יתר גמישות בממשקים בין הפרט    זופרטים והן בין קבוצות ומגזרים, והכרה  
, בה  20-מרחב הציבורי. זו גישה שונה בתכלית מזו שאפיינה את מרבית המאה הלבין ה

 השתרש המודל של "פס ייצור המוני" המחייב סנכרון היררכי לכול.   
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 הערות סיום  .8

 ישראל הגודש בכבישיעבודה זו עסקה בבעיית הגודש בישראל ובדרכים להתמודדות עמה. 
המדיניות שהונהגה עד כה  כאשר גובה מחירים קשים מהמשק ומהחברה, כל העת ו ףמחרי

התכניות להשקעות מאסיביות בתשתיות תחבורתיות לספק מענה. צפויה כשלה ולא 
רק בטווח הארוך, וחלקן הינן בגדר פתרונות  ,ללאם בכ ,שמקודמות או נדונות כיום יבשילו

במקומות רבים שמתרחש מיושנים אל מול מציאות דינמית שזקוקה לכלים חדשניים. כפי 
חלופית, המשלבת בין ניהול  מדיניותכי דרושה  הדעהגם בישראל הולכת ומתגבשת בעולם, 
יעילות וחדשניות. תוך   יותת, לבין העמדת חלופות תחבור םעוצמתייאמצעות תמריצים  בביקוש  
הגיעו לבשלות מכלול של טכנולוגיות תומכות, הן בתחום הקומוניקציה הדיגיטלית והן  ,כדי כך 

 בתחום עיבוד נתונים, ההופכות את השיטה של מחירי דרך פרטניים לישימה, זולה וידידותית.

רכב הינם שהמסים המוטלים על ענף ההעובדה וחומרת המצב התחבורתי, באופן פרדוקסלי, 
, יוצרים הזדמנות מצוינת להנהיג רפורמה מקיפה שבמרכזה הנחלת כבדים מאוד אך לא יעילים

אמורה אלו מחירי דרך תוך הורדה דרסטית של המסים הקיימים. הקשירה בין שני מהלכים 
גם ניטרלית כלפי כלל   ולכןלהקל מאוד על קבלת התכנית, שכן היא ניטרלית מבחינה פיסקלית  

כך שאבדן התקבולים מהבלו על הדלק ומהאגרות יפוצה מתשלומי   תותווה  רפורמהה  :הנוסעים
 הנוסעים על מחירי דרך. אולם, הכוונה היא שהנהגת שיטה זאת תביא לשינוי בדפוסי הנסיעה

כן -ועל ,יהיו יקרות יותר ש ,כך שהנוסעים ימעיטו בנסיעות בשעות ובמסלולים המועדים לגודש
 . טנוהדרך יק לאורך זמן יש לצפות שהתקבולים ממחירי 

שכן הציבור תמיד חושש היבט חשוב בקידום המתווה המוצע הנו הכשרת דעת הקהל, 
יומיומיים מושרשים כמו דפוסי נסיעה. בהרגלים  כשמדובר בפרט ושכאלה, חדים משינויים 

עניין בפרט ו, מעוררות חשש והתנגדותההדבר דורש מחד התמודדות עם הסוגיות האמתיות 
התנסות, ומאידך טיפול בפן ההתנהגותי גרידא, הדורש הסברה, ; ההוגנות הפרטיות

 והדרגתיות. 

אמור לקטון בסופו של יום מספר הרכבים על הכבישים מתווה ברורים: ההיתרונות של 
ההשפעה על של הגודש  עם נוסע יחיד), ובשל חוסר הליניאריותנסיעות (בפרט משמעותית 

על הנטל גם  ,התנהגותיהשינוי הוכתוצאה מ ,בזמןבו . מהירות הנסיעה עשויה להיות דרמטית
ההשלכות לא יהיו אחידות: יהיו נוסעים שיצאו נשכרים עם זאת,  יוקל.ממיסוי הרכב נוסעים 

הולם (ולא מתחמק) בפן החלוקתי כן טיפול -ועל ,שייפגעוכאלו יהיו גם לצדם מהמהלך, אך 
 חשוב מאוד. הוא 

צפיפות והן באשר ל חינת חומרת הבעיהבן מישראל בפן התחבורתי, השל הייחודיות 
מדיניות חדשנית התנסות בהופכת אותה לכר מצוין ל, על הרכב ועומס המסים תהאוכלוסיי

אם מושכלת. חשיבה כלכלית  לביןטכנולוגיה מתקדמת בין השענות על מקיפה, המשלבת 
לשחק תפקיד חלוצי  תוכלישראל זה המוצע כאן, מו כונקדם מתווה תרופה למכה, נקדים 

לא רק בכך שהיא מצמיחה מיזמים טכנולוגיים פורצי  בקנה מידה עולמי,בתחום התחבורה 
שהממשלה שתקום לאחר הבחירות תבין   ותר רק לקוותאלא גם במדיניות. נדרך כמו מובילאיי,  
 . לשנות כיוון במדיניות תחבורה לעבר תכנית כמו זו המוצגת כאןעז את גודל השעה ות
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 50נספח: התפתחויות בתחום התחבורה השיתופית 

המקשרים בין נוסעים ונהגים  Carpool-שירותי ההתפתחויות הבולטות ביותר בתחום הן ה
לצורך נסיעה משותפת ברכב הפרטי של הנהג תוך חלוקה בעלויות. נכון להיום, השירות ניתן 

טרם הסתמנה הצלחה בהטמעה  יש לציין כי. Moovit -ו Wazeבישראל דרך חברות כמו 
עם זאת, השירות נמצא   רבים מקשים על כך., ונראה כי חסמים  זהרחבה של השימוש בשירות  

פתרונות יצירתיים. כך, עם  ניתן למצוא ואל, וגם לחסמים שדרוג תמידייםבתהליכי התאמה ו
נוספו באפליקציות אפשרויות מתקדמות יותר לסינון נוסעים לפי פרופילים מפורטים, כך  ,הזמן

 לכךנוספת    שניתן למשל לבחור לנסוע רק עם אנשים מאותו מין או מאותו מקום עבודה. דוגמה
, לפי carpool-בהמאפשרת דירוג של נהגים על ידי המשתמשים    BlaBlaCarהיא אפליקציית 

  RideAmigos-ו  Luum    –  חברה לשתי שותפות   Wazeכן, לאחרונה-כמומידת נטייתם לדבר.  
שותפות   .)Ellingson, 2019(  לייצר פתרונות תחבורתיים לעובדיהם  בכדימעסיקים  להפונות    –
של עובדיהם ולנהל את התמריצים  carpool -המאפשרת למעסיקים לעקוב אחר נסיעות  זו

  . בהתאם שלהם

מוניות  2012המפעילה משנת  ,(מיזם ישראלי במקור) Via ת דוגמא בולטת נוספת היא חבר 
מהווה פריצת דרך בתחום. המוניות מסיעות וברחבי העולם,  עריםשירות חכמות במספר 

המתעדכנים באופן דינמי בהתבסס על נתוני מוצא ויעד המוזנים על ידי נוסעים במסלולים 
, Bubbleהמשתמשים בזמן אמת, באמצעות אפליקציה. בארץ ניתן השירות לפי שעה כפיילוט  

תחבורה מערכת ה, אחת הבעיות ב6כפי שצוין בפרק  עם חברת דן.    Viaשל  שיתוף פעולה  פרי  
, השימוש של לעומת זאת. שליליות מייצר השפעות חיצוניותנוסע השולי שהציבורית היא ה

Via    יוצרים המשתנים  התכנון הדינמי של המסלול בהתאם לצרכינוסעים, ו  10-15ברכבים של ,
קווים הקבועים שמתלוות ל  , תוך מזעור ההשפעות החיצוניות השליליותנסיעות יעילות ומהירות

 . בתחבורה הציבורית המסורתית

תשתית הטכנולוגית של הטלפון החכם מהווה קפיצת מדרגה גם לשירותי התחבורה ה
המסורתיים והופכת את השימוש בהם לנוח, נגיש ויעיל יותר. דוגמא לכך היא ההצלחה של 

יצוע תשלום ישיר וכן מתן משוב המאפשרת הזמנת מוניות ושליחויות תוך ב Gett,אפליקציית 
מקלה באופן ניכר על החינמית לניווט בתחבורה ציבורית,  , אפליקציהMoovitדי. כך גם מי

נוחות השימוש בתחבורה ציבורית ועל היכולת לתכנן נסיעות באופן גמיש וספונטני. המסקנה 
היא כי גם ללא השקעה רבה בפתרונות פיזיים, יצירת ממשק טכנולוגי נוח יותר לצריכת 

גוון אפשרויות הנסיעה, טומנים בחובם והנגשת המידע על מ  ,השירותים התחבורתיים הקיימים
 יתרונות משמעותיים.

הקורקינטים הופעתם של  ,, דהיינו-micro-mobilityתחום ה לא פחות הנה סוגיה מורכבת
בעלות פרטית והן במסגרת שירות במרחב האורבני, הן ומתרבים בההולכים והאופניים 

שיתופי. השוק של שיתוף כלים ממונעים הולך וצובר תאוצה, ומזמין עוד ועוד שחקנים להצטרף 
ידי חברות פרטיות כגון -עלאליו, בעיקר בתוך תל אביב. שירות אופניים שיתופיים מסופק גם 

Oppo  ו-  Mobike שהקורקינטים החשמליים אופן), בעוד  –, וגם על ידי עיריית תל אביב (תל
 ועוד. חברות, Bird ,,Lime Leoידי מספר חברות פרטיות כגון -עלהשיתופיים מסופקים כרגע 

 
- מראים כי בסופו של דבר השימוש ב, ונוסיף כאן רק שמחקרים רבים 3התייחסנו בפרק  Lyft-ו  Uberלסוג השירות של  50

Uber  ן שנוסעים מוותרים על התחבורה הציבורית לטובתו  (אלא אף מגביר אותו, כיוו  , לא רק שלא מפחית את הגודשErhardt 
et al 2019 .( 
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רישום למנוי לשירות באמצעות אפליקציה : מספקות את השירות על בסיס עיקרון משותף אלו
ר תוספת מחיבנסיעה  -קבוע פר המאפשרת לאתר את הכלים הקרובים ולשכור אותם, ותשלום  

 על כל דקה.

אין ספק כי כלים אלה תורמים להורדת מכוניות מהכביש, אך מצד שני הם מציבים אתגר 
בסופו של יום ישנה תחרות גוברת על מקום  .נאותמענה  מצא לורי שטרם נובטיחותי ורגולט

בכביש (ולעתים על המדרכה), אשר הפך למשאב העיקרי הנתון במחסור חמור. כלי תחבורה 
נים שונים, בפרט במהירות הנסיעה ובהיבטים בטיחותיים, אינם יכולים לנסוע יחדיו בעלי מאפיי

. לאור זאת, על מנת למאפייניולכל סוג נדרשים תנאי שטח שונים המתאימים  , ובאותם נתיבים
גלגלי, ובפרט  -יש לפעול ליצירת נתיבים ייעודיים לדו  -micro-mobilityהלהסדיר את תחום 

, למשתמש אך גם הרבה יותר בטיחותיים ,הקמת מסלולים עיליים, אשר אמנם יקרים יותר 
 ותורמים גם לבטיחות ולמהירות של כלי תחבורה אחרים. 
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