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רקע-יוממות במגזר הציבורי 

סך הנסועה הפרטית מיוממות במגזר הציבורי נאמדת 

מ  בשנה"מיליון ק250-בכ

-עובדים זכאים לרכב במגזר הציבורי מחזיקים ברכב  ב

העיסקימבמגזריותר 10%

אלף עובדים מועסקים בשירות המדינה מקבלים  33

החזר הוצאות רכב

סך עלויות השימוש ברכב במגזר הציבורי אומדות על   

ח"מיליון ש630-כ

בכלל המשק



סיבות מרכזיות–יוממות במגזר הציבורי 

העדר גמישות  
-בדפוסי עבודה 

חוק שעות 
,  עבודה ומנוחה
הסכמי שכר

תמריצים  
חיוביים לשימוש 

ברכב פרטי

העדר הצע נרחב  
של חלופות

שאטלים  )
(וכדומה

העדר תשתיות  
תומכות שימוש  

מובילטיבמיקרו 
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נסיעה באופניים למקום העבודה

1.4%-ממוצע מגיעים באופניים אל העבודה 
(17%-א"בת)

מעבודתםרכיבהבמרחקגריםמהמועסקים60%-כ

לשכונותסמוכיםהציבוריהמגזרשלהתעסוקהממרכזימרבית

מקלחות, חניות, דורש תשתיות רכיבה

אחרון/מ הראשון"פתרון לבעיית הק
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–הסדרי עבודה גמישים ועבודה מרחוק 

השפעה על הגודש באמצעות שינוי התנהגות

–חוק שעות עבודה ומנוחה 

מגביל גמישות בשעות ובדפוסים  

תרבות  ארגונית והסכמי  -מגזר ציבורי 

עבודה מגבילים

גמישות בשעות 

העבודה

גמישות בדפוסי 

העבודה

גמישות במקום 

העבודה

2.4
2.6

3.4

20161995 2008

אחוז העובדים מהבית מכלל המועסקים במשק
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פיילוט רשם הפטנטים–עבודה מרחוק 

אתגרים תועלות

תחילת פיילוט–2010

מיסוד הסדר עבודה קבוע–2014

עבודה מהבית עד מחצית מימי העבודה בחודש➢

ללא ביצוע שעות נוספות מהבית➢

מ ממקום העבודה"ק18מגורים של לפחות ➢
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מבנה החזר ההוצאות-רכב במגזר הציבורי 

החזרי הוצאות ביטוח  -מרכיב שנתי 

ורישוי

הוצאה שאינה מובאת בחשבון 

בחישוב הוצאות פנסיוניות

מכסת מינימום  

60%–דיווח 

מ  "מכסת ק
שנתית

רמת  

ניידות

2700 4500 א

3600 6000 ב

4800 8000 ג

6000 10000 ד

נקבע  -מרכיב חודשי 

בהתאם לנסועת העובד  

המדווחת על ידי על פי זכאות
בפועל ניתנת לכולם גם בלי להצהיר 

(על המינימום

אלף עובדים 33

מקבלים החזר

:גובה ההחזר

1200-2700

(חנייה, שנתי, חודשי)

:כ הוצאות ממשלה"סה

ח"ש' מ430-כ

תשלום עבור חנייה
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פתרונות אפשריים-רכב במגזר הציבורי 

ביטול תנאי בעלות על רכב 

כתנאי לקבלת החזר

הפתרון המוצע על ידי  

FUTURE MOBILITY:

מתן הוצאות ניידות בתנאי  

הצהרה על הוצאות ניידות

, החזר הוצאות אחיד

רכיב לפנסיה  , מצומצם

לא מחייב בעלות על רכב  

יוכר כרכיב פנסיוני  

(ח בחבות אקטוארית”מיליארדי ש)

לא מחייב בעלות על רכב  

את מי שמגיע  " מפלה"

באופניים/רגלית

לא מחייב בעלות על רכב  

שויוני

צמצום השכר בפועל

(צפוי להתנגדות עובדים)
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מהלך השימוש ברכב במגזר הציבורי  -סיכום 

FMIהמוצע על ידי 

או להצהיר את הוצאות  , מי שזכאי להוצאות ניידות יוכל להמשיך במסלול הקיים של אחזקת רכב פרטי

הוצאות אלה לא יוכרו כרכיב פנסיוני או לפיטורים. ניידות בגובה השווה או גדול מגובה ההחזר

אפשרות לקבלת הוצאות ניידות ללא צורך להיות בעל רכב פרטי  

(ימי עבודה בשנה30-כ)מזמן התקן של עבודה מהבית 15%קידום אפשרות של עבודה בסך 

עבודה מרחוק

הקצאת מקומות ייעודיים לקשירת אופנים במשרדי הממשלה והקמת מקלחות לטובת הרוכבים

עידוד השימוש באופניים



11

נקודות לדיון

הצהרה על ניידות כתנאי לתשלום➢

?האם הסדר כזה באמת יוביל לירידה ביוממות ברכב הפרטי➢

?באיזה התנגדויות מהלך כזה צפוי להיתקל➢

הסדרי עבודה מעודדים עבודה מהבית➢

?האם יש לקדם מהלך שכזה בסקטור הציבורי➢

רק  /מסוייםותק /מסוייםתפקיד בעל אופי )? מסויימתרק לאוכלוסייה ? האם יש לאפשר לכלל העובדים➢

...(עובדים שמגלים חריצות גבוהה

?רק להציעו כאפשרי? עבורותמרוץלהציע ? האם יש לחייב מנהלים במהלך כזה➢

רכבים לשעת  ", תמריצים, קבוצות, פתיחת)? במגזר הציבוריקארפולבאיזה שיטות ניתן לעודד ➢

"...(חירום

?באילו דרכים נוספות ניתן לצמצם את היוממות ברכב פרטי במגזר הציבורי➢


