
התוכנית הלאומית
לחילוץ ישראל מהפקקים
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מהפכת התחבורה

18-המאה ה
סוסים ועגלות

19-המאה ה
התפתחות מערכת הרכבות 

והתחבורה הציבורית

אופניים כתחליף לסוסים•

20-המאה ה
מכוניות כמכשיר התנועה 

המרכזי

מינוע ומעבר לרכב פרטי  •
מבוסס בנזין ונפט

פריחת הרכבות•

21-המאה ה

Mobility-as-a-
Service

רכב מבוסס חשמל•

מעבר מבעלות לשימוש•

שירותי תחבורה שיתופית•

ניהול רשת מקושרת•

רכב אוטונומי•



:1903, ניו יורק, השדרה החמישית



:1913, ניו יורק, השדרה החמישית



Maa

S
ות ות כשיר נייד

התאמה של שירותים לפי צרכים אישיים באמצעות  -הלקוח במרכז 
שימוש במידע והצעת דרגות נוחות שונות

,חכמיםשעונים,פלאפוןבאמצעותותשלוםנסיעהתכנון
הנסיעהלאחראובמהלך–אשראיכרטיסי

Interoperability– מתכללתשילוב המערכות יחד בפלטפורמה
בצורה מאובטחתBig Data-ושימוש ב

שימוש יעיל ברשת התחבורה הארצית בשילוב שירותי  
דרישה-נסיעה נוספים לפי

MaaS–ניידות כשירות



Maa

S
ות ות כשיר נייד

קארפולינג

רכביםשיתוף

רכבהשכרות

הליכתיות

מוביליטי-מיקרו

טרנזיט-מיקרו

אוטובוסים
ורכבות

TNCs-ומוניות

המהפכהיסודות



יצרניות הרכב בעולם החדש



ערים שאימצו את המודל

טוקהולם ס

לונדון

מוניות , השכרות רכב, תשלום על מסלול חודשי הכולל נסיעות בתחבורה ציבורית-הלסינקי
.ב"וינה וערים נוספות בארה, השירות מתרחב לאנטוורפן. ושירותי אופניים

.שירותי אופניים ומוניות, מעבורות, תכנון מסלול ורכישת מנוי שבועי לתחבורה ציבורית-לונדון

שיתוף , קארפול, הכוללת תחבורה ציבוריתMaaSפיילוט של העיריה לאפליקציית -שטוקהולם
.והכל בתמחור דינמי-מוניות , השכרת רכב, אופניים



?למה כדאי לישראל להקדים את המהפכה
מקורו בגודש –רבע ממנו , OECD-מממוצע ה24%-פריון העבודה נמוך ב•

התנועה ובפערי תשתיות תחבורה
מהגבוהים בעולם–אחוזי הגעה ברכב פרטי לעבודה •

10%
3%

18%

69%

אופניים או ברגל

רכבת

תחבורה ציבורית

רכב פרטי

(:בנק ישראל)2014-2016, אופן ההגעה לעבודה



?למה כדאי לישראל להקדים את המהפכה
בתחבורהשמקורואוירמזיהוםכתוצאהבשנהאנשים1,200-כמתיםבישראל•

CO2הגזימפליטותשלישלמעלאחראיםהפרטיםהרכביםובראשהבישראלהתחבורה•
הגולבאליתלהתחממותהגורמים



התוכנית הלאומית לחילוץ ישראל מהפקקים

מחיר דרך

(מיסי גודש)
מחיר החניה

פתיחת השוק 
לתחבורה שיתופית

ניהול תנועה 
מטרופוליני

מ "סובסידיות לק
אחרון בערי  /הראשון

לווין

המרחב העירוני 
נתיבי תחבורה 

ציבורית

התמרוץשינוי מודל 
למפעילות 
התחבורה  
הציבורית

,  אופניים
,קורקינטים

אופנועים וקטנועים

תחבורה קידום
חשמלית

DATA  ותשתיות
נדרשות

רגולציה לתחבורה 
אוטונומית

גמישות בשוק  
העבודה

הפחתת השימוש 
ברכב במגזר 

הציבורי



מד הפקק ופיצול נסיעות: מדד מדיניות 

60%:המצב כיום

דקות25

בנוסף  צ"בתחבפקק )
(לפקק במכונית

ד  ב ע ברכ 5מיסוי נסיעה 
ב .לנסיעה₪ 3-אנשים 

פיצוי בעלי המספר  
הירוק

חבורה   ד ת סבסו
שיתופית  
פריפריה ב

מד הפקק

חישוב יחס בין תחבורה ציבורית לרכב פרטי

:2026עד 

שיפור לטובת התחבורה 
הציבורית

פיצול נסיעות
אחוז המועסקים המגיעים לעבודה באמצעי 

תחבורה שונים

:המצב כיום
ברכב פרטי61%

:2026עד 

ברכב פרטי51%



מטרופוליניניהול תנועה 

רשויות  4הקמת 

מטרופוליניות

(צ"חל)

נציג משרד  
התחבורה  

בעל זכות וטו

בסיס וולונטרי  
8–תחילה 

רשויות לפחות

-סטטוטוריקה
בשלב השני

:'סמכויות שלב א
שינויים במסלולי  

הקצאת  , צ"תחב
מרכז ניהול  , צים"נת

,  מטורופוליניתנועה 
תיחום אזורים מופחתי 

פליטות

סמכויות שלב  
:'ב

תכנון מערך 
הכנת , צ"התחב

תכנית אב  
לתחבורה



שלב ראשון–מחיר הדרך 

טבעות סביב  3

תל אביב

השקעה של  
₪ מיליארד 

נוספים 
בתחבורה 
ציבורית  
ושיתופית

מחיר קבוע 
לכניסה לכל  

טבעת

(6-15₪)

300תקרה של 
בחודש₪ 

הפחתת 
אגרת הרישוי  

השנתית



שלב שני–מחיר הדרך 

סיווג כל מקטע  
:סוגים3-כביש ל

ללא עומס
עומס בינוני
עמוס מאוד

השקעה של  
₪ מיליארד 

נוספים 
בתחבורה 
ציבורית  
ושיתופית

קביעת מחיר  
:למקטעים
8–עומס בינוני 

 ₪
15-עמוס מאוד

 ₪

מחיר ממוצע  
₪ 2,000–לנהג 

בשנה

300תקרה של 
בחודש₪ 

ביטול אגרת 
הרישוי  
השנתית



מחיר החנייה

שווי שימוש חנייה במקומות העבודה

פטור ממס הכנסה על שימוש בתחבורה ציבורית ואמצעים -במקביל 

אלטרנטיביים

רשויות לביטול שורות חנייה והפיכתן לנתיבי תחבורה  תמרוץ

ציבורית או נתיבי אופניים

:חנייה בכחול לבן 

מחיר מינימום במקום מחיר מקסימום

הכפלת התעריף הנוכחי



המרחב העירוני

:אזורי מיתון תנועה

תקציב ייעודי להכנת תוכניות עירוניות

:בערים( walkability)הליכתיותקידום 

"זכות הדרך"תכניותשל מיידימימוש 

(:low emissions zones)אזורים מופחתי פליטות 

תכנית המשרד להגנת הסביבה לעידוד אזורים מופחתי פליטות

:הסדרת ההובלה של סחורות בערים

קול קורא של משרד התחבורה לתכנון תכנית פריקה וטעינה של סחורות



פתיחת השוק לתחבורה שיתופית

:  'א84תיקון תקנה 
אפשרות להסעת 

נוסעים בשכר

5מיסוי נסיעה ברכב עד 
.לנסיעה₪ 3-אנשים ב

פיצוי בעלי המספר הירוק

סבסוד תחבורה  
שיתופית בפריפריה



...עוד על תחבורה שיתופית

carpoolingעידוד 
באמצעות הפיכת  

HOVלנתיבי צים"נת

שירות הסעות לתחנות 
(:א"לא בת)הרכב ומהן 

נסיעות על בסיס לפי  
(on demand)דרישה 



קידום התחבורה הציבורית

נתיבי תחבורה 
:ציבורית

בכל כביש עמוס  
3המונה 

יוקצה  -מסלולים
צ"נת

העמקת התמריץ  
לגידול במספר  

–הנוסעים 
סבסוד פר נוסע

אפשרות תכנון  
מהקווים  25%

באשכול  
למפעילת  

צ"התחב

הטמעת  
טכנולוגיות  

למתן העדפה 
צ"לתחב



:עידוד השימוש בדו גלגלי
אופנועים וקטנועים, קורקינטים, אופניים

:אופניים וקורקינטים
הכשרה מואצת של נתיבים לאופניים וקורקינטים

הגברת האכיפה של חוקי הרכיבה
הימנעות ממערך בירוקרטי של רישוי

חינוך והסברה
הבת אופניים וקורקינטים שיתופיים בתחנות הרכבת בערי הלווין

:אופנועים וקטנועים
כמו בבריטניה" תלת גלגלי"אימוץ דרגת רישוי 

שימור הטבת מס הרכישה לרכבים תלת גלגליים
על פי הספק המנוע ולא הנפחהפרמייהקביעת –רפורמה בענף הביטוח 



:  עידוד השימוש בדו גלגלי 
אופנועים וקטנועים, קורקינטים, אופניים

נתיבי תחבורה 
:ציבורית

בכל כביש עמוס  
3המונה 

יוקצה  -מסלולים
צ"נת

העמקת התמריץ  
לגידול במספר  

–הנוסעים 
סבסוד פר נוסע

אפשרות תכנון  
מהקווים  25%

באשכול  
למפעילת  

צ"התחב

הטמעת  
טכנולוגיות  

למתן העדפה 
צ"לתחב



מכוניות-קידום התחבורה החשמלית 

שיפור היעדים  
לפריסת מכוניות  

חשמליות  
בישראל

קביעת יעדי  
פליטות ליבואני 

הרכב
כמקובל  )

באירופה  
(ליצרניות

תמריצי מס  
לרכישת רכבים

העמקת  
הדיפרנציאליו

ת בשווי  
שימוש

תשתית 
–הטעינה 

תיקון חוק  
המקרקעין



יתר כלי הרכב–קידום התחבורה החשמלית 

חשמול צי  
:האוטובוסים

במכרזים100%
עירוב שימושים  

במסופים

:מוניות שירות
במכרזים50%

:מוניות
,יעדים לחשמול הצי
,קביעת גיל מקסימלי

מספר  "הנחה ב50%
למוניות  " הירוק

חשמלית

:משאיות
עידוד פיילוט  

לייבוא משאיות  
חשמליות



קידום תחבורה אוטונומית

הרחבת חובת 
:הביטוח

החלת ביטוח חובה  
גם אם  , על כל רכב

אין בו נהג אנושי

נוהל ניסויים מקל  
לחברות 

בינלאומיות  
בעלות ניסיון  

בניסויים  
ופיילוטים

Self 
assessment

במקום בדיקה  
ואישור משרד  

התחבורה

הרחבת חובת 
שיתוף המידע  

מרכבים  
והנגשה  

לציבור

עידוד  
מפעילות  

צ"התחב
להטמיע  
שירותים  
אוטונומיים



גמישות בשוק העבודה

חקיקה למנגנון הסדרי  
:עבודה גמישה

עובד , שבועות26לאחר 
הסדר  "רשאי להנות  מ

"עבודה גמיש

הארכת פרק הזמן לקביעת 

שעות נוספות

(חודשי במקום יומי)

פיילוט אזורי ומתן  
תמריצים למעסיקים  

לאימוץ מודל העסקה  
גמישה



הפחתת השימוש ברכב פרטי במגזר הציבורי

הוצאות ניידות לצד 
המשך האפשרות  

להחזקת רכב

–עבודה מרחוק 

מזמן התקן  15%

(  ימים בשנה30)

עידוד השימוש  
–באופניים 

קשירת אופניים  
הקמת מקלחות



מד הפקק  
ופיצול נסיעות

28



נסיעותפיצול

61%

7%

16%

2.8%

1.5%

7%

4.7%

פיצול הנסיעות בישראל

רכב פרטי

הליכה ברגל

אוטובוס ציבורי או מונית שירות

רכבת  

אופניים

הסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה

לא ידוע/עבודה מהבית

:  2018לקט נתונים מתוך הסקר החברתי , ס"למ: מקור

מצבם של מועסקים בישראל

(2019פורסם בדצמבר )



בעולםנסיעותפיצול

של  EMTAברומטר : מקור

התחבורה הציבורית  

,  באירופהבמטרופולינים

2019.



נסיעותפיצוליעדי

202220242026*2020ינואר 

61%59%56%51%רכב פרטי

39%41%44%49%:יתר האמצעים
7%הליכה ברגל

16%אוטובוס ציבורי או מונית שירות

2.8%רכבת 

1.5%אופניים

7%הסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה

4.7%לא ידוע/ עבודה מהבית 



נפוציםבמסלוליםציבוריתובתחבורהפרטיברכבהעומסבשעותהנסיעהזמןמדידת

שלבפועלנסיעהזמןביןמשווהשלראשונה,לציבורוזמיןחדשנימדדיצירת1.

.מתמשכתלתקופה,וציבוריתפרטיתתחבורה

,ממשלפקידיורתימתהציבוריתהתחבורהסביבהציבוריהשיחהגברת2.

.ציבוריתתחבורהנתיביסימוןלטובתמקומיותורשויותפוליטיקאים

.המדיניותיישוםתוצאותאחררציףמעקב3.

מטרה:הפקקמד



מתודולוגיה

בבוקר5-במדידת זמן אמת לנסיעה ברכב
Google Maps

בבוקר8-מדידת זמן אמת לנסיעה ברכב ב
Google Maps

בבוקר8-בצ"בתחבמדידת זמן אמת לנסיעה 
SIRI , (בסיוע הסדנא לידע ציבורי)משרד התחבורה

חישוב יחס בין תחבורה ציבורית לרכב פרטי
גודש 

צ"תחב

גודש
רכב פרטי

הנתונים מחושבים מדי יום ומוצגים כממוצע שבועי



ס"הלמאדם שפרסם כחיוממות לפי נתוני סקרי מסלולי 20נבחרו למחקר 

:א"תלכיוון
יפואביבתל,רוטשילד'שד-רעותמכביםמודיעין,דפנה'רח1.

יפואביבתל,עתידיםמגדל–נתניה,אהרונסוןאהרון'רח2.

יפואביבתל,אביבתלאוניברסיטת–חולון,ולנברגראול'רח3.

יפואביבתל,עזריאלימגדלי-רעננה,היסודקרן'רח4.

יפואביבתל,אלוןיגאל'רח–ירושלים,עזה'רח5.

יפואביבתל,החיילרמת–רחובות,החדשהרחובות6.

יפואביבתל,עזריאליקניון–תקווהפתח,המושבותהדר7.

ירושלים,חוצביםהר-שמשבית,הכלנית'רח8.

ירושלים,הממשלהקרית–אביבתל,העירלב9.

ירושלים,חוצביםהר-אדומיםמעלה,הנחלים'רח10.

לוד,תעשייהאזור-תקוהפתח,המושבותהדר11.

חולון,עזריאלימרכז–לציוןראשון,ירושלים'רח12.

ברקבני,2ר.ס.במגדל–אביבתל,העירלב13.

תקוהפתח,אריהקרית-סבאכפר,רוטשילד'רח14.

הרצליה,המשכית'רח–נתניה,אהרונסוןאהרון'רח15.

אשדוד,2תעשיהאזור-אשקלון,אשכולרמת'רח16.

גתקרית,תעשייהאזור-אשקלון,אשכולרמת17.

דימונה,עמלקריתתעשייהאזור-שבעבאר',השכונה18.

חיפה,ם"רמבח"בי–טבעוןקרית,הכלניות'רח19.

עכו,תעשייהאזור-נהריה,רביןיצחקנווה20.

מסלולים נוספים נבחרו לשמש כקבוצת ביקורת  10

:ירושליםלכיוון

ור :המרכזאז

ום,שפלה וןדר :וצפ

מסלולים



שבועיתדגימה
בבוקר8:00,בנובמבר21-בנובמבר17

:אביבתללכיוון

פקק בתחב"צתחב"צ בשעות העומספקק ברכברכב בשעות העומסמסלול

672211772לב העיר, תל אביב – קרית הממשלה, ירושלים

45177143רח' הכלנית, בית שמש - הר חוצבים, ירושלים

46186840רח' הנחלים, מעלה אדומים - הר חוצבים, ירושלים

:ירושליםלכיוון

פקק בתחב"צתחב"צ בשעות העומספקק ברכברכב בשעות העומסמסלול

754811690רחובות החדשה, רחובות – רמת החייל, תל אביב יפו

51348063רח' קרן היסוד, רעננה - מגדלי עזריאלי, תל אביב יפו

50347559רח' ראול ולנברג, חולון - אוניברסיטת תל-אביב

62366943רח' אהרון אהרונסון, נתניה - מגדל עתידים, תל אביב יפו

45296347הדר המושבות, פתח תקווה – קניון עזריאלי, תל אביב יפו

76278334רחביה, ירושלים - מגדל אלקטרה, תל אביב יפו

48205325רח' דפנה, מודיעין מכבים רעות - שד' רוטשילד, תל אביב יפו



שבועיתדגימה

:המרכזאזור

:ודרוםצפון,שפלה

פקק בתחב"צתחב"צ בשעות העומספקק ברכברכב בשעות העומסמסלול

38148965הדר המושבות, פתח תקוה - אזור תעשייה, לוד

40257256רח' רוטשילד, כפר סבא - קרית אריה, פתח תקוה

2084533לב העיר, תל אביב – מגדל ב.ס.ר 2, בני ברק

29174331רח' ירושלים, ראשון לציון – מרכז עזריאלי, חולון

28123115רח' אהרון אהרונסון, נתניה - רח' משכית, הרצליה פיתוח

פקק בתחב"צתחב"צ בשעות העומספקק ברכברכב בשעות העומסמסלול

2766745רמת אשכול, אשקלון - אזור תעשייה, קרית גת

33205744נווה יצחק רבין, נהריה - אזור תעשייה, עכו

44255940רח' הכלניות, קרית טבעון - בי"ח רמב"ם, חיפה

36165232רח' רמת אשכול, אשקלון - אזור תעשיה 2, אשדוד

3866230שכונה ה', באר שבע - אזור תעשייה קרית עמל, דימונה

בבוקר8:00,בנובמבר21–בנובמבר17



שנתימעקב
יברכבפקק תחבפרט צ"וב



החוףכביש–עומקתחקיר
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