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נערכים לכינון הממשלה החדשה. עדכנו והתאמנו את התוכנית לחילוץ  Future Mobility IL-אנו ב

ישראל מהפקקים כך שתהלום את המצב הפוליטי, התחבורתי והכלכלי לאחר שנה מורכבת של 

התמודדות עם נגיף הקורונה והשפעתו על המשק, מערכת בחירות נוספת וסימנים של התאוששות 

 התנועה.ואיתן גם החזרה של פקקי  – וחזרה לשגרה 

הקרובה   בשנה  וישימים  מעשיים  שהינם  מהלכים  אותם  את  בתוכנית    – בחרנו  להכלילם  שיש 

לתקציב   הנלווית  זו 2021הכלכלית  בתוכנית  מצויים  שאינם  הנוספים  המהלכים  איבדו   -.  לא 

המהלכים  לבחירת  עדיפויות  סדרי  ערכנו  המצב  שלאור  אלא  ומחשיבותם,  שלהם  מהרלוונטיות 

ו ביותר  הקרובה.  הדחופים  לממשלה  והקמת  המעשיים  הקלות  הרכבות  המטרו,  תוכנית  כן,  כמו 

התוכנית אינה כוללת ו  מסילות הרכבת הכבדה הם מהלכים הכרחיים ודחופים שעל הממשלה לקדם 

כמו כן, אין החוברת מתייחסת  .  אלא שמה דגש על מהלכים מידיים שלא בתחום התשתיות   אותם 

בפני עצמו. השלכות של תכנון עירוני נכון הן מרחיקות לכת על    הנדרש בריביזיה  –לתכנון העירוני  

מו גם על הזדמנויות התעסוקה וצמיחת המשק, יוקר המחיר, צמצום פערים ועוד.  כתחום התחבורה,  

בחוברת זו בחרנו להתמקד במהלכים בתחום התחבורה בלבד, וזאת מבלי לגרוע מחשיבות מהלכים  

 משלימים בתחומים משיקים.   

אנו מאמינים שהתוכנית שמוצגת בחוברת זו, אשר כוללת ארבעה מהלכים מרכזיים, הינה התוכנית  

 הישימה ביותר ובעלת השפעה על מצב התחבורה בישראל בשנים הקרובות. 

 

 

 

 

Future Mobility IL    לתועלת חברה  הינה 

( השמה לה למטרה להפוך את  הציבור )חל"צ

ויישום   בהטמעת  עולמית  למובילה  ישראל 

MaaS  (Mobility-as-a-Service וביצירת מגוון אפשרויות ניידות יעילות ומקיימות בסביבה פתוחה )

לשינויים טכנולוגיים. פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינה במישור הכלכלי, החברתי והסביבתי הינו  

מצום גודש התנועה, הפחתת זיהום האוויר וגידול בפריון העבודה. הארגון  צ  – עצום בכל קנה מידה  

עמותות   )הציבור,  בתחום  הרלבנטיים  העניין  מחזיקי  כל  את  המאגדת  רחבה  פלטפורמה  מהווה 

  בתחום, מוסדות מחקר ואקדמיה, חברות טכנולוגיה, חברות תשתית, מפעילים, יבואנים, משקיעים 

 (. ועוד 
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 יעדים

 :  על יעדי

 2025 2023 יעדים

 62%  - הפחתת היוממות ברכב פרטי מ פיצול נסיעות 

 .  2023בשנת  59% -כיום ל

   יוממות ברכב פרטי.  56%

במד  שיפור 

 הפקק 

הנסיעה  זמני  בין  הפער  צמצום 

והתחבורה  הציבורית  בתחבורה 

דקות בשנת    15  -דקות ל  25  -הפרטית מ

2023  .   

  דקות פער בזמני הנסיעה.  5

 :  כים מהל לפי יעדים

 תפוקות    תשומות מהלך 

תנועה   ניהול 

 מטרופוליני 

תחבורה   "רשויות  החוק  הצעת  העברת 

 . 2021מטרופוליניות" עד לסוף שנת 

הרשויות  ארבעת  הקמת  השלמת 

שנתיים  בהמטרופוליניות   העברת מתום 

 .החוק

  2021השלמת תהליך חקיקה עד לסוף   מחיר הדרך

מיסי גודש במטרופולין תל אביב  של חיוב  

 .טבעות גבייה 3באמצעות  בלבד,

מיום  וחצי  שנה  בפועל  הגבייה  תחילת 

 חקיקה.  ה

ב פרטי  ברכב  הנסועה   15%  -הפחתת 

בשנה  דרך  מחירי  נגבים  בו  במקומות 

 הראשונה להפעלתם.  

שנת    חקיקההשלמת   מס החנייה  לסוף    2021עד 

הכפלת ,  מיסוי הטבת חנייה לעובדים של  

והפיכתם  לבן  בכחול  חנייה  תעריפי 

 .  ממחיר מקסימום למחיר מינימום 

ברכב   של היוממים   5%  של  הפחתה בשיעור

פרטי למקום העבודה וחונים בו בתוך שנה  

 מתחילת הרפורמה.

תושבים    50,000מעל    עם ערים    4לפחות  

בכחול  החנייה  מחירי  את  לבן  -מעלות 

 בתחומן.  

במיסוי   הקלה 

"שאטלים" 

למקומות 

 תעסוקה 

תקנות המס   2021עד לסוף שנת  שינוי  

יחויבו כהטבה  כך שהסעות עובדים לא 

אלא   המעסיק,  לעובדים  לטובת  שירות 

 .ובכך יהיו פתורות ממס

של   שאטלים   2%גידול  של  ביוממות 

בתוך   תעסוקה  מהעברת שנה  למקומות 

 . השינוי בתקנות 

רכב   מס 

 חשמלי

קיבוע הטבות המס לקניית רכב חשמלי 

שנת   ההטבה ,  2025עד  רף  העלאת 

הדיפרנציאליות  והעמקת  חשמלי  לרכב 

 . בשווי שימוש

מהרכבים החדשים    10%  –  2023עד שנת  

 . שנמכרים בישראל יהיו חשמליים 

מהרכבים החדשים    30%  –  2026עד שנת  

 . שנמכרים בישראל יהיו חשמליים 
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תחבורה  

 ציבורית 

הציבורית תקציב  העלאת    התחבורה 

₪    1בסך   חקיקה  העברת  ומיליארד 

תחבורה שמחייבת   נתיב  להקצות 

המונה   עמוס  כביש  בכל    3ציבורית 

מסלולים או יותר, הן בכבישים עירוניים  

 והן בכבישים בינעירוניים. 

הפער בזמני הנסיעה    – שיפור במד הפקק  

של התחבורה הציבורית לעומת התחבורה 

  20  -דקות ב  25  -הפרטית: הפחתת הפער מ

ל הנבחרים  בשנת    15  -המסלולים  דקות 

בשנת    5,  2023 חיובי 2025דקות  ופער   ,

ב הציבורית  ב  5  -לטובת התחבורה    - דקות 

2027  . 

 

תחבורה  

 שיתופית 

בחקיקה   המשותפות  הנסיעות  הסדרת 

א' האוסרת על הסעת   84תיקון תקנה    –

כך שתתאפשר תחבורה   נוסעים בשכר 

תחת   בישראל  מגבלות  השיתופית 

 . נדרשות ה

מ פרטי  ברכב  המילוי  מקדם    1.2-העלאת 

  1.24- ל  2021נוסעים בממוצע לרכב בשנת  

 . תוך שנה מהעברת הרפורמה

 

כי   לציין  הערכה  חשוב  בתוכנית נדרשת  מהלך  כל  של  ההשפעות  של  שימוש   מדויקת  פי  על 

שהוצגובסימולציות.   המדדים  בהשגת  להצלחה  תביא  התוכנית  של  שיישום  מעריכים    –   אנו 

 והסינרגיה בעת יישומם אף תביא להישגים טובים יותר.  
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 ניהול תנועה מטרופוליני  – 1

ישות תפקודית אחת, המשלבת   וכפריים היוצרים  יישובים עירוניים  רב של  מטרופולין היא מספר 

קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים. ניהול תנועה של המרחב המטרופוליני על ידי המטרופולין  

עצמו יוביל לשיפור במצב התחבורה. ניהול באופן מרוכז ברמה הארצית אינו מיטבי היות והוא נאלץ 

להתמודד עם מגוון גדול מדיי של אתגרים, ולרוב הפתרונות אינם מותאמים באופן פרטני למאפייני  

המטרופולין. מאידך, ניהול תנועה ברמה המקומית בלבד טומנת בחובה היעדר סנכרון בין רשויות 

שונות וחוסר רציפות בהתנהלות, על אף שרבות מהדרכים הן משותפות. ניהול תנועה מטרופוליני  

 מקובל מאד בעולם, ונועד לגשר בדיוק על פערים אלה. 

העברת סמכויות וכן    התחבורה   דצו משר  ידי על  התוכנית מציעה הקמת התאגדויות מטרופוליניות  

 -להתאגדויות אלוממשרד התחבורה 

שמיעת  לאחר  הרשות  מבנה  את  ויסדיר  יקבע  התחבורה,  שר  ידי  על  שינתן  הרשות  הקמת  צו 

   . הצו יכלול:נציגי הרשויות המקומיות טענותיהם של 

 לינית. רשות המטרופומקומיות שכלולות בהרשויות רשימת ה .1

 . )תחום המטרופולין( הרשות  תחום האחריות הגיאוגרפית של .2

 קביעת הרשות המקומית שתהיה העיר הראשית והרכב מועצת הרשות.   .3

אינדיקציו המהווים  מפורטים  שיקולים  בסיס  על  יתקבלו  אלו  התחבורתיהחלטות  למבנה  - ת 

גיאוגרפית בין הרשות מקומית לעיר הראשית, צירים מרכזיים  זיקה  כגון:  מטרופוליני האופטימלי, 

המחברים בין העיר הראשית לרשות מקומית, רצף טריטוריאלי בין הרשויות, היקפי תנועה אל ומתוך  

 העיר הראשית והיקף המועסקים ברשויות המקומיות השונות.  

בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין,    קביעת המדיניותכוללים, בין היתר, את    תפקידי הרשות 

לרבות בתחומים נלווים המשפיעים על השימוש בתחבורה הציבורית במטרופולין, כגון: תעריפי חניה 

אופניים,   ברשותותחבורת  הציבורית  התחבורה  הפעלת  קיום  ניהול  הציבור,  עם  לרבות קשר   ,

 . קביעת הסדרי תנועה נה לפניותיו, וכן הנגשת מידע ומתן מע 

לא תעבור את   התחבורה  ד שרמבאמצעות צו של    במקרה שבו הצעת החוק לרשויות מטרופוליניות 

יותר "קלה" מבחינה   החלטת הממשלה, אנו מציעים תוכנית חלופית  שדורשת חקיקה גם כן אך 

:להעברת החקיקה
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אשר מחייבת את משרד התחבורה   על בסיס וולונטרימטרופוליניות  מהלך של הקמת התאגדויות  

 -העברת סמכויות להתאגדויות אלו

התאגדויות מטרופוליניות, כאשר העקרונות מנחים לביצוע    4ביצוע תהליך הדרגתי שבמסגרתו יוקמו  

 המהלך הם:

 ויתור מינימלי של הרשויות המקומיות על סמכויותיהן בתחום.  .א

 ת ובחינת סטטוטוריקה נדרשת רק לאחר התקדמות התהליך. התאגדות וולונטרי  . ב

 ניהול התנועה המטרופוליני יבוסס על שני שלבים:  

ידי החברות בהתאגדות  הקמת חברה לתועלת הציבור )חל"צ  בשלב הראשון, גוף שיצליח   -( על 

לפחות   תהיה   8לאגד  בחל"צ  התחבורה.  ממשרד  הקמה  ולמענק  להכרה  יזכה  מקומיות  רשויות 

נציגות למשרד התחבורה או מי מטעמו, ונציג זה יהיה בעל זכות וטו ברמת המקרו, בנושאים של 

וכו' יוקנו  מדיניות לאומית )למשל ביחסים של פריפריה ומרכז, נגישות  ( ונושאי תקצוב. בשלב זה 

לחל"צ מספר סמכויות כגון אפשרות לקביעת שינויים במסלולי התחבורה הציבורית, הקצאת נתיבי 

תנועה  למרכז  ותפעול  הקמה  רכב,  כלי  לתנועת  נתיבים  סגירת  משותפים,  ציבורית  תחבורה 

 מטרופוליני, ותיחום אזורים מופחת פליטות.  

השני, לחל"צ   בשלב  יינתנו  לפחות,  שנה  במשך  הנ"ל  בתחומים  ההתאגדות  של  ניסיון  לאחר 

לתחבורה  אב  תוכנית  והכנת  הציבורית  התחבורה  מערך  תכנון  עיקרן:  נוספות.  סמכויות 

 מטרופולינית. 
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 רפורמות במיסוי   – 2

  (Road Pricingמחיר הדרך ) .א

לגודש,   מועילה  אינה  הכבישים  תשתית  והרחבת  במדינת היות  וגוברת  ההולכת  הצפיפות  ולאור 

 ישראל, יש לעבור לשיטת תמחור של השימוש בקיבולת הכביש. המודל המוצע כולל שני שלבים: 

. הגבייה תיעשה  טבעות גבייה   3מיסי גודש במטרופולין תל אביב בלבד, באמצעות    –  בשלב הראשון

 דורשות הקצאת שטחים.  באמצעות התקנת צ'יפ ברכבים ללא צורך בהצבת תשתיות יקרות ה

מיליארד    2  - ₪, בהתאם לשעות הביקוש וסך התקבולים יעמדו על כ  6-15  - גובה המס יעמוד על כ

 ₪ בחודש.  ₪300 בשנה. תשלום מקסימלי של עד 

המחיר לא ישתנה בהתאם לעומס באופן דינמי שכן מתן הודאות למחיר הנסיעה    -מחירים קבועים  

 הינם חשובים ביותר.  טרם היציאה מהבית וכן הפשטות 

יעבור  וכל המידע  ייעשה שימוש במידע שייאסף מהמכונית לצרכים אחרים ברמה הפרטנית,  לא 

אנונימיזציה כך שלא יחול מעקב אחר הנהגים מעבר למדידת הנסיעה לשם חישוב התמריץ. בכך 

 תישמר פרטיות הנהגים. 

ויו  הרישוי השנתית  אגרת  תופחת  הגודש,  מיליארד ₪ במקביל לתשלום מס  סך של  בנוסף  שקע 

 בשיפור זמינות ותדירות של התחבורה הציבורית.  

ולא לפי טבעות. קרי, נסיעה    באופן של חיוב רציףמיסי הגודש יחולו בכל רחבי הארץ,    –  בשלב השני

כלל.  מס  תכלול  לא  כלל  עומס  ללא  בכבישים  ונסיעה  יותר,  גבוה  מס  תחייב  עמוסים  בכבישים 

₪ בשנה ובמקביל תבוטל אגרת הרישוי השנתית,   2,000הג יעמוד על סך של התשלום הממוצע לנ 

כן, תוספת התקציב המוקצה לשיפור התחבורה הציבורית תעמוד על   יוקרה. כמו   1למעט ברכב 

 מיליארד ₪ בשנה. 

 מחיר החנייה . ב

מחיר חנייה הוא אחד האמצעים היעילים להפחתת גודש במטרופולינים. ערים רבות בעולם צמצמו 

את  חנייה המשקפים  למחירי  ובנוסף עברו  החנייה במרכזי הערים  את מקומות  באופן משמעותי 

מייצרות.   שהחניות  החיצוניות  בניינים העלויות  בבניית  חנייה  תקני  של  צמצום  לבחון  יש  כן  כמו 

 חדשים כתלות בקרבתם לנתיבי תחבורה ציבורית ראשיים.

 שלבים:  2המהלך כולל 

i.   הטבת חנייה הינה ההטבה היחידה שניתנת לעובדים ולא   -מיסוי הטבת חנייה לעובדים

הפרטי.   ברכב  לשימוש  ישיר  תמריץ  מהווה  לעובד  צמודה  חנייה  הכנסה. מתן  מס  בגינה  משולם 
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הטבה זו צריכה להיות ממוסה כשם שעל הטבות כגון ארוחות ומתנות חג חל מס הכנסה. המודל 

מדרגים )עיר "גדושה", עיר "גדושה באופן בינוני" ועיר שאינה   3  -בישראל במציע סיווג כל הערים  

 מדרגי מחיר לפי רמת הגודש האזורי בעיר.   2גדושה כלל( ובכל עיר לקבוע  

ii.  מינימום למחיר  מקסימום  ממחיר  והפיכתם  לבן  בכחול  חנייה  תעריפי  המחיר    -  הכפלת 

הקבוע כיום הינו נמוך מאד ומעודד נהגים להמשיך בתנועתם ולחפש מקום חנייה בזול במקום לפנות  

 לחניונים בתשלום. שיוט זה ברחוב מכביד באופן משמעותי על הגודש בתוך המטרופולין.  

 הקלה במיסוי "שאטלים" למקומות תעסוקה  .ג

בתחום  רבים  שינויים  עמו  הביא  הקורונה  נגיף  הציבורית   משבר  התחבורה  השבתת  התחבורה. 

והחזרתה האיטית לשגרה גרמו לרבים מהנוסעים לבחור ברכב הפרטי. היקף כלי הרכב בנתיבי איילון  

זהה להיקף טרם תקופת הקורונה, עוד בטרם כלל המשק חזר לפעילות מלאה ועובדים רבים עדין 

רכ כלי  לתנועת  רבים  נתיבים  צומצמו  בנוסף,  מחל"ת.  חזרו  במרכז לא  תשתית  עבודות  בשל  ב 

 המטרופולין וכך הגודש רק החריף.

במציאות זו, עלינו למצוא פתרונות יצירתיים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ושיתופית בהגעה  

לאזורי התעסוקה, בהם נמצא עיקר גודש התנועה. מעסיקים רבים במשק הבינו את הנזק הנגרם 

, והחלו לתמרץ את עובדיהם לא להגיע לעבודה ברכבם להם ולמשק בכללותו בשל גודש התנועה

 הפרטי. אחת האפשרויות המובילה היא מערך היסעים חכמים למקומות העבודה.   

תקנה   פי  מס   8על  ותשלום  עבודה  ומשכר  )ניכוי ממשכורת  ומס מעסיקים  לתקנות מס הכנסה 

חייב במס. המס יחויב    תשלום לעובד שניתן לעובד "בשווה כסף" יהיה  1993-מעסיקים(, התשנ"ג

על פי הגבוה מבין מחיר השוק של השירות או לפי עלותו למעסיק. הסעה תחושב כהטבה שחייבת  

במס, בדומה להטבת ביגוד ותשלומי ביגוד. מנגד, שירות שניתן לעובד אך הוא ניתן לטובת המעסיק, 

ייעודי לעבודה או השתלמ יהיה חייב במס. כך למשל תשלום עבור ביגוד  ויות לעובד שמטרתן  לא 

 שימור כושר העבודה של העובד.  

על אף    הסעות למקום העבודה שמעמיד המעסיק לרשות העובדים נחשבות כיום הטבה לעובד,

רוצים   אשר  המעסיקים,  אלו.  בהסעות  ישתמש  שהעובד  עצום  אינטרס  קיים  ולמעסיק  שלמדינה 

את   מגלמים  עובדיהם,  מצד  תשלום  תוספת  ללא  ההסעות  את  עלות לספק  ובכך  המס  הוצאות 

 השירות גדלה והופכת ללא משתלמת. 

Future Mobility IL   כהטבה יחשבו  לא  עובדים  שהסעות  כך  המס  תקנות  את  לשנות  מציעים 

הפדרלי   המס  בחוק  שנהוגים  הבאים  הקריטריונים  עפ"י  המעסיק,  לטובת  שירות  אלא  לעובדים 

 בארה"ב:
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 ם, לא כולל הנהג. נוסעי 6הסעות מתבצעות ברכב בו ישנם לפחות  •

 מנסועת הרכב תהיה לנסיעות בין מקום המגורים של העובדים למקום העבודה.  80% •

 לפחות מחצית מתפוסת כלי הרכב תהיה מלאה. ,במהלך הנסיעות, בממוצע •

מהלך זה יהיה מהלך משלים להחלת מס שווי שימוש גם על שווי הטבת החניה וייצר את התמריץ 

 לשימוש בחלופות הרכב הפרטי בדמות תחבורה ציבורית והסעות משותפות. הצודק והרצוי 

 מיסי רכב חשמלי   .ד

תחבורה חשמלית לבדה לא תפתור את הגודש בכבישי ישראל. יחד עם זאת, תחבורה חשמלית היא  

העתידית לתחבורה  בהן    –  בסיס  תדשדש  החשמלית  שהתחבורה  הרכב    –ומדינות  גם  כי  צפוי 

ות חדשות נוספות יאחרו להגיע אליהן. בנוסף, לתחבורה החשמלית יתרונות  האוטונומי וטכנולוגי

סביבתיים בהיבטים של זיהום אוויר ועל כן, מוטב כי התחבורה של היום תהיה תלויה פחות בנפט 

או אמצעים  גז טבעי  ויותר בחשמל, בפרט כשמרבית החשמל בישראל צפוי להיות ממקורות של 

   אחרים.

 דים:  המהלך כולל מספר צע

 תמריצים לרכישת רכבים חשמליים:   (1)

 .2024-הפחתה מדורגת של ההטבה לרכבים היברידיים, עד למיסוי מלא ב •

קיבוע ההטבה הנוכחית לרכבים חשמליים ולרכבי פלאג אין והעלאה מדורגת החל משנת   •

 .  2022. ההטבה הנוכחית תקפה רק עד לסוף שנת 2025

 ₪.   100,000 - ₪  ולרכב פלאג אין ל 130,000 -העלאת רף ההטבה המרבי לרכב חשמלי ל •

 פטור ממס רכישת רכב חדש בעת החלפת רכב חשמלי אחד בשני.  •

כיום, הטבת שווי השימוש לרכב חשמלי עומדת על    -דיפרנציאליות בשווי שימוש  העמקת ה (2)

₪ בלבד, ולכן לא מהווה תמריץ    100-150-₪ בלבד, ומבוטאת בשכר לאחר מיסים בכ   1,000

₪ תגדיל את ההפרש בין שווי   2,000-גדול מספיק לבחירה ברכב חשמלי. הגדלת ההטבה לכ

₪ בחודש.    500-750-רכב רגיל, והפער בשכר יגדל לכהשימוש לרכב חשמלי לשווי השימוש ל

 פער כזה יכול ליצור שינוי בעדיפות הרכב החשמלי של העובד. 

יעדי פליטות ליבואני הרכב: קביעת יעדי פליטות ליבואני הרכב והטלת קנס על חריגות, כמקובל  (3)

לפליטת    -באירופה שנתי  )באירופה,    CO2ממוצע  מ   95מרכבים  החל  (.  1.1.20- גרם/ק"מ 

מדידתו באופן שיקבע המשרד להגנת הסביבה וקניסת יבואני הרכב על חריגה ממנו לפי מתווה 

מראש מאושר  בתוך  קנסות  המקובלים    3.  הפליטות  ליעדי  זהים  יהיו  הפליטות  יעדי  שנים 

  באירופה. 
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   ציבוריתהתחבורה קידום ה  – 3 

המערכות  ספק,  ללא  בכבישים.  הגודש  להפחתת  מפתח  הינה  וזמינה  יעילה  ציבורית  תחבורה 

להסעת המונים כגון מטרו, רכבות קלות והרחבת התשתית המסילתית של הרכבת הכבדה, כגון  

באיילון   הנוספות  והמסילות  המזרחית  משמעותי.   –המסילה  באופן  הניידות  אפשרות  את  ישפרו 

אלה   מערכות  את    –מאידך,  לייעל  יש  ולכן  רבות  שנים  בעוד  מוכנות  יהיו  כולן,  יקומו  בכלל  אם 

התחבורה הציבורית הקיימת באופן מיידי ומשמעותי. יש לקדם באופן מיידי שני מהלכים לשיפור 

 התחבורה הציבורית:

 שיפור איכות שירות התחבורה הציבורית )סובסידיה של התחבורה הציבורית(. .א

מיליארד ₪ בשנה לשם הרחבת היצע התחבורה הציבורית   1י בסך  יש להקצות תקציב תוספת 

הגברת  רכבת,  לתחנות  ותדירות  זמינות  נסיעות  לטובת  ישמש  התקציב  משמעותי.  באופן 

כי  לציין  חשוב  תעסוקה.  למרכזי  שירות  ותוספת  ערים  בין  קישוריות  האוטובוסים,  תדירות 

 ורית. הסבסוד אינו נועד להפחתת מחרי הנסיעה בתחבורה הציב

 נתיבי תחבורה ציבורית . ב

בשל משך הזמן ולעיתים היעדר היכולת לסלול נתיבים נוספים מעבר לאלו הקיימים, המשמעות  

 היא כי יש לקדם תחבורה ציבורית גם אם זו באה על חשבון השימוש ברכב הפרטי.

ים  מסלולים או יותר, הן בכביש  3יש להקצות נתיב תחבורה ציבורית בכל כביש עמוס המונה  

. יש להקצות נתיבים אלה גם אם הם על חשבון הנתיבים  עירוניים והן בכבישים בינעירוניים

 הקיימים. 

 במקביל, יש לקבוע:  

. נוסעים ומעלה )נהג ונוסע( להשתמש בנתיב התח"צ  2מתן אפשרות רק למוניות בתפוסה של   (1)

 במקרה בו המונית נוסעת ללא נוסע, היא לא תורשה לנסוע בנת"צ.  

נוספות ולאפשר גם למשרד התחבורה   יש להרחיב את האכיפה בנת"צים  (2) לרשויות מקומיות 

ו/או לחברה ממשלתית מטעמו לאכוף במקומות בהן הרשות המקומית לא אוכפת את זכויות 

 הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

מומלץ לקבוע כי מחצית ההכנסות מאכיפה בנת"צים של רשויות מקומיות יושקעו בחזרה בתח"צ  

   ברשות המקומית.
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 קידום תחבורה שיתופית   – 4

תחבורה שיתופית צומחת בכל העולם כחלק ממגמת הכלכלה השיתופית בעולם. תחבורה שיתופית  

, שיתוף נסיעות ברכבים הנמצאים Carpooling  - כוללת מספר תצורות: שיתוף נסיעות ברכב הפרטי  

)כגון    Micro Transit(,  Uber Lyft, Gett)כגון שירות החברות    Ride Hailing   -בבעלות מסחרית 

(, ושיתוף רכבים )שיתוף הרכב הפרטי או שיתוף רכב של חברה מסחרית(. Viaשל החברה    שירות 

תחבורה שיתופית מהווה חלופה טובה ויעילה לשימוש ברכב הפרטי כנהג יחיד. היא מציעה שלל 

אפשרויות המשתנות בהתאם ליעדי הנסיעה, נוחות השימוש, עלויות השימוש ועוד. כלל אפשרויות  

צריכות  בתחבורה לה  אלה  שימוש  כדאיות  ליצור  מנת  על  הציבורית,  מהתחבורה  יותר  יקרות  יות 

 הציבורית, אך צריכות להיות זולות דיין כדי שיהוו תמריץ לוותר על השימוש היחידני ברכב הפרטי. 

אלף תושבים, ולאו דווקא    100  -שירות נסיעות משותפות אינו כלכלי בפריפריה )ערים עם פחות מ

רפית(. עם זאת, שירות כזה יכול להחליף חלק מן התחבורה הציבורית שאינה יעילה פריפריה גיאוג

בתחבורה  השירות  מן  חלק  להחליף  ניתן  נמוכה,  ובתדירות  ריקים  אוטובוסים  במקום  בפריפריה. 

שיתופית מסובסדת, כך שהמחיר לנוסע יישאר אותו מחיר של תחבורה ציבורית, אך השירות שיקבל 

יחת השוק לתחבורה שיתופית וסבסודה במקומות הרלוונטיים גם יפנה נהגים יהיה טוב יותר. פת 

ויחסוך   יותר, יצמצם את עלויות מפעילות התחבורה הציבורית  לטובת קווי שירות אחרים ומלאים 

 תקציב מדינה.  

 

 בהקשר זה מציגה התוכנית מספר מהלכים:   

רת על הסעת נוסעים בשכר א' האוס  84תיקון תקנה    –  הסדרת הנסיעות המשותפות בחקיקה  .א

. ההיתר להסיע בתחבורה שתתאפשר תחבורה שיתופית בישראל תחת מגבלות נדרשותכך  

שיתופית יינתן לחברות מסחריות אשר יעמדו בתנאים מסוימים כמו רגולציה פנימית של פיקוח  

 על הנהגים הכולל, סינון נהגים בהתאם לעברם הפלילי והתעברותי, הטמעת מערכת דירוג של

 הנהגים, תיעוד הנסיעות וכד'.

לייקר את מחירי הנסיעה ברכב  .1 תחבורה שיתופית תתאפשר לכל סוגי הרכבים. במטרה 

₪ עבור כל נסיעה של רכב בעל   3הכולל מספר מועט של נוסעים, מוצע כי יחול מיסוי בסך  

עלי  מקומות ומטה )למעט מוניות בעלות רישיון( ומס זה לא יחול על רכבים ב  5קיבולת של  

אלף   20מקומות ומעלה. בנוסף, יינתן פיצוי לבעלי מספר ירוק )מדליון( בסך    6קיבולת של  

 ₪ באופן חד פעמי בשל ירידת הערך של המספר הירוק בעקבות פתיחת השוק לתחרות. 
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תחבורה שיתופית תתאפשר לרכבים בעלי    –  רפורמה בשלבים   בצעכאופציה חלופית ניתן ל .2

של   ומעל  6קיבולת  קטנות  מקומות  לחברות  אחד  מצד  לתת  המגבלות  מטרת  בלבד.  ה 

להיכנס לשוק זה ומצד שני לא לאפשר לכל אדם פרטי להסיע בתשלום, במילים אחרות 

לייעד את התחבורה השיתופית לרכבים גדולים שעונים על הצורך הקיים ולא להוות תחרות 

 לענף המוניות. 

 

ומהן  . ב הרכבת  לתחנות  הסעות  ב  –   שירות  שיפעל  ויאפשר    15  -שירות  ישראל  רכבת  של  תחנות 

( ויהיה  on demandלנוסעים לוותר על הגעה לתחנה ברכב הפרטי. השירות יינתן על פי דרישה )

מסלולים  כגון  השירות  הצלחת  בחינת  לשם  שונים  מודלים  להפעיל  ניתן  מקום.  בו  להזמין  צורך 

₪ לנסיעה והיתרה תסובסד על    8-12קבועים או מסלולים דינמיים לפני דרישה. בעבור השירות יגבו  

המדינה.   הצורך ידי  את  יצמצם  השירות  הרכב,  לתחנות  פרטי  ברכב  להגיע  הצורך  לייתור    פרט 

 בהרחבת מקומות חנייה על חשבון שטחים פתוחים או שימושי קרקע אחרים כפי שקורה כיום.

 

 

 


