
מיסי גודש
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מיסי גודש
.

?למה עכשיו

?מה ניתן ללמוד מהעולם

השפעות של מיסי גודש על האזרחים



???למה עכשיו



המצב הנוכחי בישראל
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OECD-מקום ראשון ב
מסביר שליש מפערי  בפקקים

הפריון בין ישראל  

OECD-ומדינות ה

₪   מיליארד 50-כ

בשנה



המצב הנוכחי הוא זה שמרחיב פערים ופוגע בשוויון הזדמנויות

משפחות צעירות עם ילדים

עובדים במקומות עבודה ללא גמישות

בעלי הכנסה ממוצעת ומטה

?מי לא יכול להרשות לעצמו לבזבז זמן וכסף בפקקים

.
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המצב הנוכחי דוחק את השכבות החלשות מהמרכז
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מי שיכול  
להרשות  

לעצמו עובר 
למרכז

ירידה בפריון

מעמד הביניים  
נדרש לחפש  
עבודה שלא  

במרכז המטרופולין

המרכז דוחק 
החוצה את 

מעמד הביניים

עליית מחירים  
ן במרכז  "בנדל

הארץ



גם ככלי למיסוי פליטות מזהמים–מיסי גודש 

(מתאונות דרכים3פי )

מתים בשנה מזיהום אוויר שמקורו בתחבורה1,250
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?איך הגענו למצב הזה

הפרט שוקל את העלות הפרטית

ומתעלם מהעלות החברתית
של הכביש" צריכת יתר"

גידול בתשתיות הכבישים והמחלפים לא יפתור את הבעיה
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גידול 
באוכלוסייה

עלייה ברמת  
המינוע

ביקוש 
מושרה

זה שיאזן בין ההיצע לביקושוהמחיר הוא–לשימוש בדרך יש מחיר 



לא צריך לחכות לתחבורה ציבורית טובה יותר

מיסי גודש
ייעול זמני הנסיעה של התחבורה  

(ללא השקעה נוספת)הציבורית 

כדאיות השקעה לממשלה–חלקי לנסיעה בתחבורה ציבורית מעבר
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שיפור התחבורה הציבורית



?מה ניתן ללמוד מהעולם



תכנית רישוי אזורי
Area Licensing Schemes
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ש בעולםגודמיסי 

טבעת אגרה

מערכת חיוב רציף



סינגפור

7.30-9.30: שעות

בהמשך גם בשעות הערב

:מטרות

הפחתה30%-25%

:התמחור

ש בכבישים  "קמ20-30
ראשיים

ש באוטוסטרדות  "קמ45-65
בשעות השיא

Global Navigation 
Satellite

2020
ERP 2

1998
ERP

(Electric Road Pricing)

1975
ALS

(Area Licensing 
Schemes)
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סינגפור

ירידה בתנועה הכוללת45%

19%

17%

22%

42%

שינוי בהרגלי הנסיעה

תחבורה ציבורית קארפול שינוי מועד ללא שינוי



2006

6ניסוי במשך 
חודשים

משאל עם
: אגרות גודש

טבעת

שטוקהולם

6:30-18:30: שעות

ר"קמ30טבעת בגודל 
:התמחור

יורו בשעות השיא2

אחרי/יורו חצי שעה לפני1.5

יורו ביתר השעות1

מערכת קווי אוטובוס חדשה  

תגבור קווי אוטובוס ורכבות

"חנה וסע"חניוני 



15

שטוקהולם

"נעלמו"מהנסיעות 22%, עברו לתחבורה ציבורית24%✓

בעורקים הראשיים33%-זמן הפקק פחת בכ✓

74%-לכ40%-אחוז תמיכה באגרות עלה מ✓

בנפח התנועה18%-20%ירידה של 
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לונדון
7:00 – 22:00

ימים בשבוע7
(למעט חג המולד)

פאונד בתשלום  15
מראש או עד חצות

פאונד 17.5
בתשלום עד שלושה  

ימים לאחר מכן
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לונדון

ירידה בתנועה הכוללת16%

55%
25%

20%

מתוך אלה שבחרו לא לשלם, שינוי בהרגלי הנסיעה

תחבורה ציבורית שינוי מסלול שינוי מועד
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לונדון

ירידה בתנועה הכוללת16%

55%
25%

20%

מתוך אלה שבחרו לא לשלם, שינוי בהרגלי הנסיעה

תחבורה ציבורית שינוי מסלול שינוי מועד
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מילאנו
הרחבה לאזור האדום2019בפברואר 

(אזור זה הושע במהלך הקורונה)

7:30-19:30שישי -שני
(18:00בחמישי מסתיים בשעה )

יורו עבור כניסת מכונית למרכז5
יורו לתושבי המרכז  2

(נסיעות ראשונות בחינם40קיבלו )

,  היברידיים, רכבים חשמליים
,  אופניים חשמליים/קטנועים/אופונועים

.2022באוקטובר 1יכולים להיכנס בחינם עד ה

Euro 0-4 diesel vehicles-הכניסה אסורה ל
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ניו יורק
2022-בלהתחילחזוי

סוגבכלשיתופיתנסיעה0.75$
פרטירכבשל

במוניתלנסיעה2.50$

,פרטיתבמכוניתלנסיעה2.75$
,(Uber/Lyft)שיתופיתתחבורה
בלי)ירוקותמוניות,לימוזינה

(מדליון
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השפעות של מיסי גודש על  
האזרחים
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השפעות חזויות של מיסי גודש

הפחתה במספר הרכבים הנכנסים לאזור23%-14%

הפחתה של עד שליש בעיכובי התנועה

פליטת פחמן דו חמצני באזור החיוב21%-13%הפחתה של 

בפליטת מזהמים באזור החיוב18%-8%הפחתה של 

היעדר השפעות שליליות על הכלכלה העירונית



טענות שגויות לגבי אגרות גודש

פגיעה בחלשים
יש להרחיב את  

תשתית  
הכבישים

יש לשפר ראשית  
את התחבורה  

הציבורית



טענות שגויות לגבי אגרות גודש

פגיעה בחלשים
יש להרחיב את  

תשתית  
הכבישים

יש לשפר ראשית  
את התחבורה  

הציבורית

אגרות גודש מובילות  
לתחבורה ציבורית  

טובה יותר

  =

הטבה עם השכבות  
החלשות

בשל ביקוש :בינעירוני
לא חל שינוי , מושרה

בנפח התנועה

אין אפשרות :עירוני
להרחיב

שיפור מקביל 
בתחבורה ציבורית  

הכרחי

אגרות גודש מובילות  
לשימוש מוגבר  

מה שמוביל , צ"בתח
לאיכות טובה יותר
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...ממש לא? פגיעה בשכבות החלשות

:המצב הנוכחי הוא זה שפוגע בשכבות החלשות

השכבות החלשות מודרות מעבודה במרכז בשל  
ן"העלויות הכרוכות באחזקת רכב ועלויות הנדל

השכבות החלשות נאלצות להתפשר על עבודות  
בפריון נמוך שיהיו קרובות למקום המגורים

המצב הקיים הוא זה שמרחיב פערים ולא מאפשר  
שוויון הזדמנויות

יתרונות

השכבות  
החזקות יותר הן 
אלה שמשלמות  

את המס

תחבורה ציבורית  
הרבה יותר טובה

ביקוש מוגבר מוביל להיצע )
(טוב יותר
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מדוע הציבור נוטה להיות אוהד לאגרות ביחס למצב  
?טרום החלתן

היתרונות גדולים מהמצופה

או החלופות /הגדלת עלות הנסיעה ו
מתגלים כפחות גרועים מהמצופה

הבנה כי שטח הכביש הוא משאב  
מוגבל ועל כן צריך להיות מתומחר
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התוכנית המוצעת

טבעות עם מערך מצלמות3

.  בהתאם לשעות ולכיוון: מחירים

. לחציית טבעת₪ 2.5-10נע בין 

ביום₪ 37.5מחיר מירבי של 

תוכנית לשיפור התחבורה הציבורית בהיקף של  
ח"מיליארד ש



גלברטמיכל 

Michal@mobilityil.com
0547-247899

www.futuremobilityil.com

!תודה רבה

mailto:Michal@mobilityil.com

