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 פרטי ברכב השימוש מאפייני לשינוי דרכים

 מכך כתוצאה והכלכליותת התנועתיו וההשלכות

 

 מבוא ועיקר הממצאים והמסקנות .1

 

 הקדמה 1.1

מספר הנוסעים  -השימוש ברכב פרטי, ובמקביל קטן מקדם המילוי שלובארץ לך וגדל עם גידול רמת המינוע ה

רכב  נמצאך וגדל מספר משקי הבית בהם לרשות כל נהג לבית, היות והברכב, בעיקר בני אותו משק הממוצע 

  משלו.

השלכות שליליות על רמת השירות בדרכים. בצד היום(  תקופת)כתלות במקום וביש לגידול בשימוש ברכב הפרטי 

לשנות את מאפייני השימוש ברכב הפרטי, בין להסיט נסיעות לתח"צ יש מקום לנסות שונים אפשריים ניסיונות 

 (. Carpoolהיתר ע"י עידוד נסיעות משותפות ברכב )

היא אינה עולה כלל במונחי של נסיעת נוסע נוסף ברכב פרטי זעומה במונחי עלות תפעול, למשק העלות השולית 

לנוסעים  ולל אמצעי תח"צ., כביחס לכל אמצעי אחרלמשק מדלת לדלת תשתית, והיא יוצרת נסיעה יעילה וזולה 

 הוצאות תפעול רכב וחניה. היא חוסכת 

צורך , לעיתים עם אחר/ים ירידה אפשרית ברווחת הנוסע בשל צורך בהתאמות זמן בנסיעה משותפתיש  ,עם זאת

ככל שיגדל מספר פגיעה בפרטיות כשמדובר בנסיעה שלא עם בני משפחה. לעיתים שינויי מסלול )קלים(, ב

והירידה  ,חזרהלנסיעה ולעיתוי /ים, לבחור עם אחרנסוע במשותף יהיה מבחר גדול יותר של אפשרויות להנוסעים 

נוסעים שירצו לנסוע התאמת נסיעות לנדרשת פלטפורמה רחבה של מידע לתפחת. מהטעמים שפורטו ברווחה 

 העידן הסלולרי מביא עמו פתרונות לנושא זה. במשותף ו

המשותפות יכולה לשפר מאוד את זרימת התנועה ולייעל את השימוש בתשתית הגדלת חלקן של הנסיעות 

 הדרכים. חרף זאת, לא נעשים כיום בארץ מאמצים מכוונים לעודד את התופעה.

בעיקר את מקדמי המילוי שלו בנסיעות המחקר הנוכחי בוחן את מאפייני השימוש הקיימים בארץ ברכב הפרטי, 

במשולב ובנוסף עם בנפרד ופעולה אפשריות להגדלת מקדמי המילוי, כיווני  . נבחניםבעלות מאפיינים שונים

ב פרטי נסיעות משולבות ברכהסטת נסיעות משעות השיא לשעות אחרות,  :שינויים אחרים בשימוש ברכב הפרטי

 הדגש הוא על דפוס השימוש הנוכחי בכלי הרכב ועל טכנולוגיית הרכב הנוכחית. ותח"צ מחניוני "חנה וסע", ועוד. 

 , ואולםשל הסעת נוסעים בתשלום ברכב פרטי (Uber"אובר" )ה נסיעות משותפות יכולות להתבצע גם באמצעות

 ככל ששיטה זו תסיע בעיקר נוסע יחיד בתשלום אין בה תועלת מנקודת הראות של הצפיפות בדרכים. 
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הערכות ראשונות על צריכה להישפט לפי מקדמי המילוי ברכב.  הרכב האוטונומיגם התפתחות עתידית בתחום 

מערכת התחבורה בעידן כזה מצביעה על אפשרות של ירידה בחלקה של התח"צ, וגם אם יכולת העברת הדרך 

 עם נוסע יחיד. במונחי רכב תגדל, עשוי להיווצר גודש אם הרכב יסע לרוב 

כל הנוסעים בה נוסעים נסיעות משותפות שטווח הזמן הקצר והבינוני, לעיקר תשומת הלב בעבודה היא ל, עם זאת

 שומה של נהג המשרת אחרים. ליעדם, לרבות הנהג, ושאין בה ת

 תוניסיונותחום זה, קיימות בודה נסקרים מקדמי המילוי הנוכחיים ברכב הפרטי בסוגי נסיעות שונים, מגמות בעב

להגדלת השונות נסקרות האפשרויות . בהמשך שנעשו ונעשים בארץ ובעולם המערבי להגדלת מקדמי המילוי

שלהם ע"פ סקר אינטרנטי, סיכויי הצלחתם, והתועלת האפשרית האפשרית המקובלות , בארץ מקדמי המילוי

 משינוי מקדמי המילוי. 

 הפרטי.  לעידוד נסיעות משותפות ברכבמוצגת הצעת מדיניות מתוך כך 

 רקע 1.2

שיעור העובדים שהשתמש ברכב פרטי ת בארץ מתבצע באמצעות רכב פרטי. שיעור הולך וגובר של הנסיעו

על פי מפקדי  2008בשנת  67%ל  1995ב  58%בנסיעות לעבודה מכלל הנסיעות באמצעים ממונעים עלה מ 

האוכלוסין והדיור בשנים אלו, וזאת כהמשך למגמה הכללית העולה מניתוח התופעה בין שני מפקדים עוקבים מאז 

ם הצפופים, ובמטרופולין ת"א עלה שיעור הנוסעים לעבודה ברכב . התופעה לא פסחה גם על האזורי1961מפקד 

לעבודה כנוסעים ברכב, וכמעט כולם היו  2008. פחות עובדים נסעו ב 2008ב  69%ל  1995ב  61%פרטי מ 

 נהגים. 

. במשקי בית בהם 2008ב  1.09ל  1995ב  1.15מקדם המילוי )של נוסעים לעבודה בלבד( פחת בממוצע ארצי מ 

נסעו לעבודה עם עובד אחר ממשק הבית. חלקו של הרכב הפרטי מכלל  2%כב פרטי נפרד לכל עובד רק יש ר

 אמצעי הנסיעה לרוב גדול יותר בנסיעות שלא למטרות עבודה ובשעות אחרות.

התופעה מתואמת עם גידול ברמת המינוע, ועל פי תחזיות המודלים השונים לביקושים לנסיעות: המודל הארצי 

היא לא תיעצר, אלא רק תואט כתוצאה מהשקעה משמעותית בתח"צ מסילתי ואחרת.  -מטרופוליניים ומודלים

לתופעה השלכות שליליות ידועות באזורים צפופים בשל אי הלימה קיימת וצפויה בין קיבולות מערכות הדרכים לבין 

 ת שליליות בדרך כלל ועוד. הביקושים לנסיעות רכב. לנושא גם השלכות סביבתיות שליליות, השלכות בטיחותיו

 לפעולות הבאות יכולות להיות השפעות משמעותיות על רמת השירות במערכת הדרכים:

 

 אותו היקף נוסעים ברכב הפרטי ייסע בפחות כלי רכב.  -הגדלת מקדם המילוי של הרכב א.

 י ביקוש לכניסתיצמצם עודפ -איכותית מחניונים בכניסות לערים נסיעות משולבות ברכב פרטי ובתח"צ ב.

 רכב למע"רים ויצמצם נפחי תנועה בחלקי הרשת בהם הנושא קריטי. 
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 הסטת חלק מהנסיעות משעות שיא לשעות שפל.  -שינוי בשעות הנסיעה של כלי הרכב ג.

גם )או ע"י עידוד רכישה ואחזקה של כלי רכב חסכוניים בדלק, ובעתיד למשל יש מקום לשנות גם את הרכב עצמו, 

 עם ניהוג רובוטי. רק(

 ע"י משרד התחבורה: לפחות ות כיום תכנונית מקודמשתי הנקודות האחרונות 

  נושא הנסיעה המשולבת מקודם באמצעות תכנון מערכת נתיבים מהירים בכניסות לת"א, תכנון חניוני "חנה

 ועוד.  42וסע" ע"י נת"ע, קידום סטטוטורי של מתנ"חים במסגרת תמ"א 

 מהתוצאות האפשריות של מיסוי דיפרנציאלי על הנסיעות ברכב לפי שעות יום ומיקום הסטות זמן הן אחת- 

 ניסוי בכיוון כזה מתבצע בהווה )"נעים לירוק"(.

  מיסוי דיפרנציאלי לרכב לפי קריטריונים של איכות סביבה הונהג בארץ כבר לפני מספר שנים. עם זאת

סוי זה, ואין בו, למשל, העדפה לרכב קצר הצורך מקדם הפליטה של מזהמים הוא הקריטריון היחיד במי

 פחות שטח חניה. 

 

הגדלת  -במאה הקודמת בארץ מאמץ לטפל באפשרות החשובה ביותר 70-בניגוד לכך, לא נעשה מאז שנות ה

שיעור הנסיעות המשותפות. באותה עת פרסם משרד התחבורה מודעות בעיתונים )באמצעות המכון הישראלי 

טח שנתוניהם יעובדו לתכנון ולמחקר תחבורה( ובו נקראו נהגים לדווח על מוצאם ויעדם ושעות נסיעתם, והוב

 וישודכו לאחרים הנוסעים במסלול דומה. 

נראה שהפניה לציבור לא נחלה הצלחה רבה. מאז לא נעשה ניסיון דומה. כיום מחליפות אפליקציות סלולריות את 

ה"שדכן" הציבורי, ויתכן שתורמות להרחבת תופעת הנסיעות המשותפות. אולם אין מדיניות עידוד מכוונת לתופעה 

יכתה לאטרקטיבית יותר. מקום יחיד בו הונהגה מדיניות כזו הוא הנתיב המהיר בכניסה לת"א. מתן פטור והפ

את שיעור כלי הרכב הפרטיים בתפוסה זו בקטעים  3נוסעים הגדיל פי  3או  4מתשלום בנתיב המהיר לרכב עם 

  . גידול זה תרם משמעותית לתועלת למשק של הנתיב המהיר.1המערביים של כביש 

וסע מכלי הרכב בבוקר באזורים גדושים יש נ 80%אולם, הישג נקודתי זה הוא יחיד לפי שעה, וכיום בלמעלה מ 

. לנושא פוטנציאל רב לשיפור מצב התנועה. 1.20-1.25 נע בין בשעות ואזורים אלובודד. מקדם המילוי הממוצע 

עלמו כל פקקי יבבוקר י 1.5בניגוד לרושם עודף הביקוש על הקיבולת אינו בשיעור גבוה, ובמקדם מילוי של 

 התנועה. 

התועלת מהצלחה, ולו חלקית, בהעלאת מקדם המילוי, במיוחד בנסיעות באזורים ושעות גדושים, שקולה לתועלת 

 גדולות בתשתית תחבורתית. מהשקעות
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הגדלת מקדמי המילוי ברכב פרטי הוא אחד מאמצעי המדיניות המוזכרים בתכנית האב החדשה דו"ח זה על 

על דרכים לעידוד נסיעות משותפות והפחתת הגודש בדרכים בעיקר ומרחיב את הדיון  2040לשנת  לתחבורה

 בשעות השיא.

 

  מטרות המחקר 1.3

 

 היקף תופעת הנסיעות המשותפות בארץמקדמי המילוי ברכב הפרטי בארץ ולהעריך את  לבחון את 

  במדינות מערביות  המצב הקיים והמדיניות בנושא לברר את 

 וההשלכות על המשק התועלת האפשרית מהגדלת שיעור הנסיעות המשותפות לאמוד את 

 ות ופירוטםאמצעי המדיני לגבש דרכים לעידוד תופעת שיתוף הנסיעות תוך הצגת. 

 

 סקירת המצב הקיים -המילוי מקדמי 1.4

בנסיבות מקורות מידע מקדמי המילוי לרכב פרטי בארץ נמוכים, נמצאים במגמת ירידה, ואולם  6סתמך על בה

 מסויימות גבוהים יותר ויכולים לגדול. מקורות המידע הם:

 ניתוח נתונים קיימים:

  שלב ב', חקירת אמצעי הנסיעה לעבודה, בהם נסיעות כנהג וכנוסע 2008/9מפקד האוכלוסין והדיור מ ,

 בתחום זה.  1995, וכן השוואה למפקד ההאוכלוסייברכב פרטי לפי מאפייני 

  משקי בית  8,200הסקר נערך בקרב כ . 2010-11סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ירושלים בשנים

 מיוחדים לחקירת נסיעות משותפות לפי מגזרים ועוד. נעשו עיבודים בירושלים ובסביבתה. 

  משקי בית  2,900בקרב  2014נערך במחצית הראשונה של  -במטרופולין ת"אסקר הרגלי נסיעה

 בערים שונות במטרופולין. 

  2015ע"י חברת כח"י במאי נעשה , 1נוסעים בנתיב המהיר בכביש  3-4סקר סלולרי בכלי רכב עם 

 שלהם, דרכי ההתארגנות ועוד.  הרגלי הנסיעהמאפייני הנוסעים בדרך זו ואת ובחן את 

 כחלק מהמחקרסקרים שנערכו 

  זוהה מספר הנוסעים  –סקר שדה לבחינת מקדמי המילוי בצמתים נבחרים במטרופולין ת"א וחיפה

נמצאה כ צמתים באזור חיפה. בסה" 8צמתים בצירים המוליכים לת"א ו ב  10ב בשעות הבוקר ואחה"צ 

 . 15כלי רכב פרטיים לפי מקדמי מילוי. הסקר נערך באפריל  98,400התפלגות כ 
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  משיבים שמגיעים לעבודתם ברכב פרטי ומהווים מדגם מייצג של  3,495שדגם  יאינטרנטסקר

האוכלוסייה היהודית הבוגרת דוברת עברית בישראל. הם נשאלו על נסיעות משותפות שלהם בהווה ועל 

 . 15הסקר נערך בפברואר  להגדלת התופעה בתרחישים שונים שהוצגו להם.גישתם 

 
 ממצאים עיקריים: 

  7.7%היו נהגים ורק  92.3%מבין הנוסעים ברכב פרטי לעבודה  – 2008/9מפקד האוכלוסין והדיור 

. שיעור 1.15היה מקדם המילוי הנ"ל  1995ב  .1.083המילוי למטרה זו בלבד היה  םמקד נוסעים.

לעבודה ברכב פרטי נמצא נמוך מאוד בישובים עם רמת מינוע גבוהה, כגון הנוסעים )להבדיל מנהגים( 

יש להדגיש שמקדמי (. 13%וגבוה יותר בישובים עם רמת מינוע נמוכה, כגון קריית גת ) (,2%שוהם )רק 

הנוסע לעבודה מסיע לעיתים נוסע למטרות אחרות )כגון  כלליים גדולים יותר, שכן נהגההמילוי 

 ללימודים(, וכן שמדובר רק בנסיעות הנהג לעבודה. 

 לחרדי 1.93מקדם המילוי היומי הממוצע לסקטור הערבי:  -סקר הרגלי נסיעה מטרופולין ירושלים ,

 + בלבד. 8כשמתייחסים לנוסעים גילאי  1.34. שיעור זה יורד ל 1.56ולמסורתיים וחילוניים  1.73

  נמוך מעט ביחס לסקטור 1.52כללי שנמצא: המקדם המילוי  –סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ת"א ,

בלבד. מקדם המילוי  1.18והחילוני בירושלים. בנסיעות בהם הנהג נוסע לעבודה מקדם המילוי  המסורתי

 . 1.81הגבוה ביותר נרשם בנסיעות לבילוי: 

 4האפשרות לנסוע חינם בנתיב המהיר ברמת מילוי של  -1נוסעים במשותף בנתיב המהיר בכביש  סקר 

בבוקר, ואולם התברר  1הגדילה מאוד את הנסיעה במקדם זה בכביש בבוקר(  9:00אחרי  3נוסעים )או 

והם  " גם מצירים אחרים(,הם פועלים בני מיעוטים )חלקם "נקבצו 6:30-9:30בין מהנוסעים כך  46%ש 

אז מתחלפת התמונה, . בבוקר 7.30מהווים את הרוב המכריע של משתמשים אלה בנתיב המהיר עד 

וללא שנסעו בסיס קבוע, נוסעים כך על רובם . הם בנוסעים ממודיעין, ירושלים ועודמגיעים כלי רכב עם ו

 . 1במשותף לפני ההסדר הנ"ל בכביש 

  כלל נוסעים איתם נוסעים נוספים בדרכם ליעדם בדרך ש דיווחומהמשיבים  22% -סקר אינטרנטי

דתיות, עולה עם רמת ה הנוסעים במשותףשיעור ה. מסיעים רק בני משפח 46%העיקרי, כאשר מתוכם 

נבדקה הנכונות לשיתוף נסיעות במידה במתואם עם השינוי ברמת המינוע.  ויורד עם ההכנסה וההשכלה

+ בנת"צים, הנחה למתקני חניה 2תפוסה כדוגמת היתר ל וינקטו צעדים שונים שיטיבו עם כלי רכב רבי 

מסך  57%נתן הצעדים הנ"ל כ יבהועוד.  אגרה מהירים שיוקמו בתשלום, הנחה/ נסיעה פטורה בנתיבים

 המשיבים הביעו נכונות חיובית לשתף נסיעות.

 
 נתונים מאירופה 1.5

מקדמי המילוי של כלי הרכב הפרטיים במערב האירופית  ההקהיליילפי הדוחות השנתיים הסטטיסטיים של 

יותר, אם כי גבוה מעט במדינות מזרח אירופה . הממוצע 2000מאז שנת  1.6בממוצע ארצי ושבועי כ הם אירופה 

)שנראה שהם ממוצעים מקדמים אלה . 1.57שם הם במגמת ירידה. מידע שיטתי מבריטניה מציג ערך יציב של כ 

, אם כי מקדם זה מתרחש כאן ברמת מינוע נמוכה ביחס למערב אירופה. בכל בארץדומים בערך לקיים שבועיים( 

 הארצות )וגם בארץ( מקדם המילוי הנמוך ביותר נמצא בנסיעות לעבודה. 

 האתגר 1.6

עוד במטרופולינים,  1.2כ  -מקדם המילוי של כלי הרכב הפרטיים בארץ נמוך, במיוחד בנסיעות בשעות השיא

 פחות מכך בנסיעות לעבודה בלבד, והוא פוחת עם הזמן ככל שגדלה רמת המינוע. 
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בשינוי לא דרמטי בשיעור הנוסעים במשותף להקלה רבה בצפיפות יש להדגיש שאין צורך ב"מהפכה" כוללת. די 

 2 שגדול בדרך. גם בעתיד יסע לרוב רכב פרטי עם נהג אחד, ואולם אם יוכפל, לדוגמא, שיעור המקרים הלא 

 נוסעים יחד לעבודה יעלמו כמעט פקקי התנועה.

להגדלת מקדם המילוי  2020. על פי סימולציה לשנת מקדם המילוי יכולה להיות תועלת רבהקלה בלהגדלת 

במקדם בנסיעות בין אזורים  8%-2%)שינוי שבין  1.24ל  1.20הממוצע בשעת שיא בוקר במטרופולין ת"א מ 

בשנה במונחי חסכון בזמני נוסעים וחסכון בעלויות תפעול רכב. זו ₪ ליון ימ 700יותר מ תהיה תועלת של שונים( 

 מקו רכבת חדש, לדוגמא.  הצפויתועלת גבוהה בהרבה מ

ביחס להשקעות חלופיות  יםהמאמץ שצריך לעשות כדי להעלות את מקדם המילוי וההשקעה הנדרשת זעומ

  מדובר בניצול יעיל יותר של תשתית קיימת ורכב קיים. להשגת אותה תועלת תחבורתית.)למשל במסילות( 

היו בעבר חסמי מידע. נסיעות משותפות מצריכות שיתוף מידע על זמני ומסלולי נסיעה בין חלק מהחסמים בנושא 

נוסעים שונים, וככל שמספרם גדול ההתאמות המתאפשרות יעילות ונוחות יותר. היום ניתן להתקדם לכך 

 ת ואחרת זמינה לכל.בטכנולוגיה סלולרי

 להניע תהליך של הגדלת מקדמי המילוי ברכב, כשתפקיד הממשלה הוא הכוונה ותימרוץ. האתגר הוא 

 

 כיווני פעולה 1.7

 צריך לפעול במשולב בשלושה כיוונים: 

 פיתוח תשתית תומכת בנסיעות משותפות 

  חקיקה והסדרי מס 

 עידוד פיתוח מערכות מידע 

 בתחום התשתית

 כתחליף לנת"צים וכתוספת HOVפיתוח נתיבי 

בחלקם מותרת כניסת רכב בנת"צים הקיימים, במיוחד הבין עירוניים ופרבריים, יש עודף קיבולת ניכר ולא מנוצל. 

+, אך זו אפשרות לא ריאלית. נת"צים כדוגמת הקיימים בארץ כמעט ולא קיימים 4פרטי עם מקדם מילוי של 

, המתפתחים HOTנתיבי +, ו/או 3או  2לכלי רכב בתפוסה של  HOVנתיבי  בעולם המערבי, במקומם יש

 במהירות בארה"ב, ומאפשרים נסיעה חינם לרכב עם יותר מנוסע אחד ובתשלום לשאר סוגי הרכב.

כחלק מעידוד מעבר לנסיעות משותפות ברכב. אפליקציה HOV נתיבי הנת"צים בארץ למוצע להסב חלק מ

להבטיח אי הפרה של תנאי הכניסה אליהם ע"י רכב עם נהג בלבד, אך לא צריכה להיות סלולרית שבפיתוח עשויה 

 נת"צים קיימים ולא יעילים לניסוי הנושא.  8מוצעת רשימה של תנאי לכך. 
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 הקלת הקריטריון לפטור בנתיבים המהירים

נוסעים בשעות  4נוסעים במהלך כל שעות היום )כיום נדרשים  3מוצע פטור מתשלום בנתיב המהיר לרכב עם 

במפורט והומלץ לביצוע. מוצע גם לאפשר נסיעה פטורה מתשלום או בהנחה לרכב רב השיא(. הנושא נבדק 

ולרית, תאפשר לזהות ללא . אפליקציה סל5ו  2, 20נוסעים בנתיבים המהירים המתוכננים בכבישים  3תפוסה מ 

 בדיקה אנושית את מספר הנוסעים ברכב. 

 חניונים לאיסוף ויצירת נסיעות משותפות

יש במסגרת פרוייקט הנתיבים המהירים מהם ניתן להמשיך בשאטלים למרכז המטרופולין מלבד חניוני "חנה וסע" 

יה תח"צ )או לא חייבת להיות( ותכליתם . מחניונים אלו לא תהצורך בהקמת חניונים לשם ארגון נסיעות משותפות

התהליך לא יהיה  .ברכב פרטי אחד תהיה ריכוז נוסעים מאזורים מפוזרים לנקודה ממנה ניתן להמשיך לדרך יחד

  מיקרי או מזדמן אלא יתואם בין המשתתפים באמצעות אפליקציות סלולריות או אחרת. 

 העדפות בחניונים לכלי רכב רבי תפוסה

קיימים הסדרים שונים להעדפת כלי רכב עם מקדמי מילוי גבוהים בחניונים עירוניים, במקומות ברחבי העולם 

יש לעודד זאת גם בארץ ע"י העדפה במקומות עבודה לכלי רכב בהם  העבודה ובמוסדות ההשכלה הגבוהה.

 בים בירור.מחייציבורית ועוד. טכניקת היישום והפיקוח -מגיעים כמה עובדים, בחניונים בבעלות עירונית

 חקיקה והסדרי מס

 פתרון בעיית הביטוח ותשלום על הנסיעה מבחינה חוקית

שהוגשה ע"י ח"כ יריב לוין והח"כ לשעבר ניצן הורביץ הוצע להגדיר נסיעה משותפת  2009בהצעת חוק משנת 

(carpoolכנסיעה לצרכים פרטיים, לרבות לעניין ביטוח הרכב, שאינה מהווה הסעה למטרות מסחרי ) ות מהסוגים

המנויים בפקודת התעבורה. כמו כן, הוצע לקבוע כי ההוצאות וההכנסות הכרוכות בנסיעה משותפת יהיו פטורות 

מכל מס, בתנאי שהשתתפות מי שאינו נוהג ברכב בעלויות הנסיעה לא תעלה על מכפלת מס' הק"מ בעלות לק"מ 

יות בתחום המגנים על נהגי הרכבים כמו גם קביעת שתקבע ע"י החשב הכללי. קידום חוק זה ו/ או תקנות רגולטור

 עלות לק"מ סבירה לצורך אחדות ופשטות התשלום, יקלו ויעודדו נסיעות משותפות.  

 מיסוי נסיעות בשעות הגודש באזורים צפופים

מיסוי הרכב בדרך התואמת את העלות השולית הכוללת של הנסיעה בו, והמשקפת את הצפיפות בדרך עשויה 

להגדיל את מקדם המילוי )המס יתחלק בין הנוסעים ויקל על הנהג(, יחד עם הכוונת נסיעות לשעות עמוסות פחות, 

 מעבר לתח"צ או נסיעות משולבות בין רכב פרטי לתח"צ ועוד. 

רחוקה לכך, אך ניסוי "נעים לירוק" הנעשה בשיתוף משרדי ממשלה, בהם משרד התחבורה, מצביע על הדרך עוד 

ו לצמצום נסיעות בגודש, מקצתן בדרך של נסיעות משותפות או בחירה מוגברת בנסיעה משותפת ברכב יעילות
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וטיבציה נוספת פרטי ובשאטל. בכל מקרה ברור שהטלת מס על רכב הנוסע באזור גדוש בשעות שיא יוצרת מ

 לנסיעות משותפות ברכב לחלוקת הנטל בין הנוסעים. 

 יתכן בעתיד לפטור רכב עם מקדם מילוי גבוה מהמס. 

 מידע ופרסום

 אפליקציות ואתרים לשיתוף מידע להתארגנות לנסיעות משותפות

נסיעה משותפת לכיוון/ בזמן נתון מהווים גשר בין נהגים ונוסעים המחפשים ף נסיעות אתרים/ אפליקציות לשיתו

גדל מספר הנכנסים אליו תגדל ככל שיהנסיעות המשותפות ויזין את עצמו. הנושא קריטי להגדלת שיעור יעד זהה. 

לנסיעה יותר גמישות ההתאמה בנסיעות, ניתן יהיה לתאם נסיעות חוזרות ברכב אחר, לבחור שותפים מתאימים 

 וכו'. 

וקשיי תקציב להגדלת במהרה מפאת תפוצת משתמשים נמוכה  אך נסגרו נפתחו בארץ שוניםאתרי שיתוף נסיעות 

  לא היה מודל עסקי ברורלרובם הפרסום. 

זיהו את הפוטנציאל בשידוך נסיעות משותפות באמצעות אפליקציית הניווט וכרגע  Googleו   waze לאחרונה

)זמינה כרגע רק למכשירי אנדרואיד ובמסלולי נסיעה מוגדרים(,  RideWithמציעות פלטפורמה ניסיונית בשם 

עם  האפליקציה מזהה את מסלול הנסיעה העיקרי של המשתמשים בשעות העומס ומציעה ביוזמתה לנהגים

. בנוסף, האפליקציה מחשבת תשלום מומלץ על סמך עלויות בלאי ודלק משוערות מסלולים דומים "לאחד" נסיעות

, הנוסעים יכולים להסכים על תשלום נמוך מהמוצע. התשלום מסוכם מראש והכסף מועבר של מסלול הנסיעה

 אוטומטית מהנוסעים לנהגים. 

 

ע"י הפניה לאתרים ספציפיים,  אדווקיש מקום למעקב ותמיכה של משרד התחבורה בהפצת הרעיון ועידודו, לאו 

 ררו עניין גם בשימוש באפליקציות. עיל יעוכשפעילות כוללת לעידוד נסיעות משותפות בכל האמצעים שנמנו ל

 

 עידוד שיתוף נסיעותל פרסום

משרד עילות וכדאיות הנסיעה בנסיעות משותפות עם אחרים תלויה בגודלה של קהילת משתפי הנסיעות. יכאמור, 

"קמפיינים" המצבעים על התחבורה, המעודד ע"י פרסומת והסברה מתאימים את התח"צ צריך לפעול כך גם ב

מסביר את יעילותן לפרט ולמשק, ואת היתרונות מפנה לאפליקציות מתאימות, יתרונות הנסיעות המשותפות, 

 המיוחדים )כפי שיתפתחו( של נסיעות אלו בנתיבים מועדפים ועוד. 
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 קייםהמצב הלבחינת  םסקריממצאי  .2

 

 כללי 2.1

 הפרק מציג ממצאים מהסקרים הבאים:

  של יוממים ובחינת הבנת הרגלי הנסיעה לבמסגרת מחקר זה  2015בפברואר שנערך סקר אינטרנטי

תוף הנסיעות הנוכחי, להבין ימאפשר לסווג אוכלוסיות בהתאם לשיעור שנכונותם לשיתוף נסיעות. הסקר 

וכן מברר את פוטנציאל הגברת כיצד מתארגנת נסיעה כזו ובמה היא כרוכה מבחינת תיאומי זמן ומסלול, 

 הנסיעות המשותפות בעתיד ותנאי מימושו. 

  ות"א ירושלים ניםבמטרופולישנערכו בשנים האחרונות הרגלי נסיעה  ימסקרעיבודים . 

 בודה של יוממים, בכלל זה בנסיעות על דרכי נסיעה לע 2008/9 והדיור מפקד האוכלוסיןעיבודים מ

 משותפות ברכב פרטי.

  1בכביש בנתיב המהיר הפטורות מתשלום משותפות נסיעות שנערכו בקרב הנוסעים בם מסקרימידע . 

  לבחינת מקדמי המילוי ברכב פרטי במטרופולינים ת"א וחיפה, שנערכו  2015שנערך באביב סקרי שדה

 במסגרת מחקר זה. 

יש יותר מנוסע התובנה הכללית מהממצאים היא שנסיעות משותפות ברכב פרטי מצומצמות יחסית, כשברכב 

, ועם זאת שיש נכונות עקרונית לביצוע נסיעות משותפות, כמודגם אחד )הנהג( מדובר לרוב רק נוסע נוסף אחד

  בנתיב המהיר )במגבלות שונות( ועל פי עמדות המשיבים לסקר האינטרנטי. 

 

 סקר אינטרנטי 2.2

לבירור התנהגותם ונכונותם של יוממים לחלוק  2015בפברואר שבוצע ע"י חברת 'כלים שלובים'  אינטרנטי שאלון

משיבים אשר מגיעים לעבודתם ברכב פרטי  3,495השאלון דגם , ות עם נוסעים בעלי מאפיינים זהיםנסיע

 ומהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת דוברת עברית בישראל.

 

ת הרגלי נסיעתו בהתאם לצעדים שונים שאלות המקטלגות את הפרט ואת נכונותו לשנות א 40לל השאלון כ

 .1בסוף דו"ח זה כנספח  פותמצורממצאים עיקריים יוצגו בסעיף זה ותוצאות מלאות ומפורטות שינקטו. 

 

 ממצאים עיקריים מהסקר:

 היקף התופעה:

  מהמשיבים הצהירו כי בדרך כלל נוסעים איתם נוסעים נוספים בדרכם ליעדם העיקרי, כאשר  22%כ

מסיעים ברכבם גם בני  15%מסיעים רק אנשים אחרים ו 39%מסיעים רק בני משפחה,  46%מתוכם 

 משפחה וגם מצטרפים אחרים.
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 מאפייני המרבים בנסיעות משותפות:

  שיעור המצרפים נוסעים ברכבם עולה עם רמת הדתיות, ויורד עם ההכנסה וההשכלה, ככלל, ניתן לומר

 מי נמוך יותר.אקונו-ששיתוף נסיעות קשור למעמד סוציו

 תדירות:

  פעמים בשבוע, כך שנסיעות משותפות הן  3מהמדווחים על נסיעה משותפת עושים זאת לפחות  72%כ

 לרוב הסדר קבוע ולא אקראי.

 ומסלול: התארגנות

 56%  מגיעים לנקודת המפגש  21%מסך המצטרפים מתחילים את הנסיעה מביתו של הנהג, לעומתם

 ברגל/ אופניים.

  משיבי השאלון מדווחים כי בדרך חזרה מהעבודה מצטרפים אליהם נוסעים שלא הגיעו  מכלל 20%כ

(. צירוף 42%איתם בבוקר, התופעה כפולה בקרב משיבים שהצהירו שמסיעים נוסעים גם בבוקר )

הנוסעים בדרך חזרה מהעבודה מתבצע ביתר קלות מאחר שתיאום הנסיעה נעשה לרוב במקום העבודה 

 ה )אין צורך באיסוף(.ונקודת היציאה זה

 54%  ,מהמצרפים נוסעים בדרכם מעידים כי המעשה גרם לשינוי במסלול הנסיעה ו/או במשך הנסיעה

דקות בממוצע, שעת היציאה  9.5מעיבוד אגרגטיבי של הממצאים ניתן לומר שמשך הנסיעה התארך ב 

 דקות בממוצע. 12.3דקות ושעת החזרה התאחרה ב  12.8הוקדמה ב 

 מניעים:

  מהמצרפים נוסעים בדרכם עושים  37%הסולידריות משחקת תפקיד מרכזי בשיתוף הנסיעות ולראיה

 זאת כעזרה לזולת ומציעים טרמפים לאנשים ללא כלי רכב.

 אמצעים להגברת התופעה:

 31%  ,מהנוסעים  23%מהמצרפים נוסעים מביעים עניין באתרים/ אפליקציות לשיתוף נסיעות, לצידם

ן באתרים אלו, עובדה אשר מלמדת על הפוטנציאל הגלום לשיתוף נסיעות כאשר אתרים לבד הביעו עניי

 לשיתוף נסיעות יהיו נחלת הכלל ויהוו אמצעי פשוט ונוח לשידוך בין נהגים למצטרפים.

  נבדקה הנכונות לשיתוף נסיעות במידה וינקטו צעדים שונים שיטיבו עם כלי רכב רבי תפוסה כדוגמת

ם, הנחה למתקני חניה בתשלום, הנחה/ נסיעה פטורה בנתיבים אגרה מהירים + בנת"צי2היתר ל 

שיוקמו, היטל אגרת עומס באזורים צפופים ובשעות השיא. הממצאים מראים שבהינתן הצעדים הנ"ל כ 

 מסך המשיבים הביעו נכונות חיובית לשתף נסיעות. 57%

 סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ירושלים 2.3

מצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים על סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ירושלים שנערך בין התקבלו עיבודים 

משקי בית בעיר ירושלים  5,404כאשר הרכבת הקלה החלה לפעול באופן חלקי. הסקר דגם  2010-2011השנים 

 מסך משקי הבית באזור.  2.7%משקי בית בישובים הסובבים את הבירה המהווים יחדיו  2,826בנוסף ל 
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הווה האזור המ תמסך הדגימות לעומת חלקם באוכלוסיי 26%מהדגימה נראה כי קיים ייצוג יתר למגזר החרדי )

 באוכלוסייה(. 15%במדגם לעומת  22%(, ומן המצד השני ייצוג חסר למגזר הערבי )19%

+ למקדם 8ה' לפי סקטור, ובהפרדה בין מקדמי מילוי לגילאי -בלוח להלן מוצגים מקדמי מילוי ממוצעים ליום א'

לנפש לפי סקטור, בהן  המילוי לכל הנוסעים, לרבות ילדים בכל גיל. הלוח מציג את ממוצע הנסיעות הממונעות

 נסיעות נהג ונוסע ברכב פרטי. מקדם המילוי הוא היחס שבין נסיעות נהג+ נוסע ברכב פרטי לנסיעות הנהג.

 + ולכל הגילים( במרחב ירושלים8ה' לנפש )לגילאי -ממוצע נסיעות ליום א' -1לוח 

 ומקדם המילוי ברכב פרטי 2010-2011לפי מגזר אוכלוסייה 

 מקדם מילוי ע כוללצממו תח"צ  נוסע -רכב  נהג -רכב  מגזר קטגוריה

לכל 
 הגילים

 1.935 1.741 0.507 0.596 0.638 ערבי

 1.730 1.489 0.964 0.221 0.303 חרדי

 1.556 3.008 0.648 0.844 1.517 כללי

 +8בני 

 1.770 1.877 0.523 0.589 0.765 ערבי

 1.534 1.842 1.158 0.238 0.446 חרדי

 1.341 3.249 0.746 0.636 1.867 כללי

 

 

שלא במפתיע, מקדמי המילוי בסקטור הערבי הם הגבוהים ביותר, לאחר מכן בסקטור החרדי, ולבסוף בקבוצת 

ממשקי הבית  59%האוכלוסייה החילונית או המסורתית. הסקטור ה"כללי" )חילוני או מסורתי לא חרדי( מייצג 

קטור החרדי, וכמעט כפול מהסקטור במטרופולין ירושלים. סקטור זה מייצר מספר כפול של נסיעות לנפש ביחס לס

 הערבי. 

 

ככל שהיא גבוהה יותר מקדם המילוי הנובע  -מקור ההבדלים במקדמי המילוי בין המגזרים הוא ברמת המינוע

מובן שגם גודל משק הבית משפיע על מקדם המילוי, במיוחד המקדם  משימוש גבוה יותר בסקטור החרדי בתח"צ.

 . 0-8המתייחס גם לגילאי 

 

בדל במקדמי המילוי בין הסקטורים השונים בולט בכל מרחק נסיעה כאשר בנסיעות ארוכות בולט הפער בין הה

מקדמי המילוי בסקטור הערבי לביו אילו בסקטור הכללי )חילוני + מסורתי(, בנסיעות קצרות יותר הפער בין 

י גבוהים יחסית לשאר כפי הסקטורים מצטמצם ובמרחקים אלו הסקטור החרדי לוקח את הבכורה במקדמי מילו

 שלהלן. 1שניתן לחזות באיור 
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 מקדמי מילוי ממוצעים לפי מרחקי נסיעה והשתייכות למגזר -1 איור

 

מהאיור נראה כי קיימת מגמת ירידה במקדמי המילוי בסקטור הכללי ככל שמרחק הנסיעה מתארך, לעומת זאת 

 ות מגמה ברורה בסקטור החרדי והערבי. לא ניתן לזה

קדמי מילוי גבוהים לכל אורך ם בהסתכלות לפי תקופות יום ניכר השוני בין המגזרים כשהמגזר הערבי בולט עם מג

 .2ולעומתו המגזר הכללי עם מקדמי מילוי נמוכים במיוחד בשעות השפל בצהרים המוקדמים כמוצג באיור  היום

 

 מקדמי מילוי ממוצעים לפי שעת נסיעה והשתייכות למגזר -2איור 
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הבוקר המוקדמות )עד  מהאיור לעיל ניתן לזהות מגמה מעניינת המשותפת לשלושת המגזרים כאשר בשעות

( מקדמי המילוי גבוהים יחסית, כנראה בגלל הסעות של ילדים/ בני נוער לגנים/ בתי ספר, או לחילופין 8:00השעה 

מגיעים לשפל היומי שלהם, כנראה  מקדמי המילוי 9:00-13:00נסיעות משותפות לעבודה. לאחר מכן בין השעות 

מפני שבשעות אלו מתבצעות נסיעות בענייני עבודה או נסיעות לסידורים אישיים שברובן מאכלסות רק את נהג 

הרכב. לקראת ערב ובערב מקדמי המילוי עולים כתוצאה מנסיעות חזרה הביתה מהעבודה בהן יש הזדמנות 

 חוגים ופעילויות שונות או נסיעות משפחתיות לבילויים.לנסיעות משותפות, הסעת ילדים/ בני נוער ל

 סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ת"א 2.4

משקי בית במטרופולין ת"א ותיעד את כל נסיעותיהם  3,000דגם ו 2014צית הראשונה של שנת נערך במחהסקר 

( של אנשי משק הבית ביום מסוים תוך זיהוי מאפייני הנוסע, משק הבית, מקום אפשרי )בכל אמצעי תחבורה

שונות כשחצי מהן התבצעו ברכב והליכות( נסיעות פעילויות ) 36,000במהלך הסקר נדגמו כ העבודה והנסיעה. 

ו ( התבצע62%מהן ) 2,106 ,נסיעות לעבודה 3,389 הנסיעות מתוך. 1.52מקדם המילוי הכולל הוא הפרטי. 

בלבד כפי שמוצג  1.18כאשר מקדם המילוי בנסיעות אלו עומד על  רכב הפרטי, בין אם כנהג ובין אם כנוסעב

 באיור להלן.

 2014 סקר הרגלי הנסיעה במטרופולין ת"אלפי מקדמי מילוי ברכב פרטי לפי מטרת הנסיעה  – 3איור 
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, בדומה למקדם במטרופולין 1.52נתוני הסקר מראים כי מקדם המילוי הממוצע לרכב במטרופולין ת"א הינו 

. מקדם המילוי בנסיעות לעבודה דומה לנמצא מתצפיות על כלי הרכב הנכנסים 2.3ירושלים כפי שהוצא בסעיף 

 לת"א בשעות הבוקר, נתונים מפורטים מסקר זה יוצגו בהמשך.

קר הרגלי הנסיעה במטרופולין ירושלים, גם בסקר הנוכחי ברור ההבדל במקדמי המילוי בין בדומה לממצאי ס

 הסקטורים השונים, כאשר מתקיים קשר ישר בין מידת הדתיות למקדם המילוי הממוצע.

 בנסיעות של נשים ושל גברים של הרכב מקדמי מילוי  – 4איור 

 

נוסעת בו )יש, כמובן חפיפה  האישמתייחסים למספר הנוסעים הכולל ברכב כאשר גבר נוסע בו וכאשר נתונים אלו 

משקללים נסיעות לכל אורך היום ולכל מטרות (. הנתונים הןנוסעים ב האישות שגם גבר וגם חלקית בנסיע

גדל הפער בין המינים בולט ההבדל בנסיעות בין גברים לנשים בסקטורים השונים, כאשר במגזר היהודי . הנסיעה

, נתון זה מתיישב עם העובדה שרק 2.2כשלנשים דתיות מקדם מילוי ממוצע של  ,ככל שעולה רמת הדתיות

 נהיגה בתוקף.  במדגם יש רישיון הבוגרותלשליש מהנשים החרדיות 

ות היוצרות ואצל הגברים מקדמי המילוי הגבוהים יותר, זאת ככל הנראה בגלל ריבוי נסיעות במגזר הערבי מתהפכ

, הסבר זה מקבל אישוש מסקר כלי רכב רבי משותפות לעבודות בתחום הבנייה המאפיינות גברים מאוכלוסייה זו

חצית ממקבלי והראה שכמעט מ 05/2015תפוסה שנערך בעמדת הבידוק לקבלת הפטור מאגרה בנתיב המהיר ב 

 הפטור לנסיעה בנתיב המהיר הם בני מיעוטים. 

במיוחד החל לאורך שעות היום ניכר ההבדל בין גברים לנשים של הרכב גם באשר לשינויים במקדם המילוי 

 משעות הצהריים המוקדמות בהן ילדים ובני נוער מסיימים את יומם בגנים ובמוסדות החינוך. 

1.41
 

1.43
 

1.64
 

1.90
 

1.59
 

1.68 

2.22
 

1.79
 

1.49
 

1.52 

1.74
 

1.86
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

 ערבי חרדי דתי חילוני

וי
ל
מי

ם 
ד
ק

מ
 

 כ"סה נשים גברים



15 

 

בה מסיעים את הילדים לגנים/ בתי ספר( מקדמי המילוי בין המינים  7:00-8:00בשעות הבוקר )מלבד השעה 

המדוברת נראה כי יותר נשים מסיעות את ילדיהן למוסדות החינוך מאשר גברים. על כמעט זהים כאשר בשעה 

שלהלן כאשר בתחשיב אין עות היום ניתן ללמוד מהלוח רך שוהשינויים במקדמי המילוי בחלוקה מגדרית לא

חשיבות למין הנהג )נסיעה בה נמצאים ברכב גבר ואישה בלי קשר למי נוהג נרשמת כנסיעה משותפת לשני 

 אינו רלוונטי ולא נכנס לתחשיב. 17, בנוסף, מינם של ילדים עד גיל המינים(

 בנסיעות בהן לוקחים חלק גברים או נשיםמקדמי מילוי  – 5איור 

 

מס' כלי הרכב כלי הרכב במשק הבית למקדם המילוי הפוך, כך שככל ש מס'בהתאם להנחת המוצא, הקשר בין 

הממוצע. ניתוחים על הרגלי הנסיעה בהתאם לזמינות כלי הרכב  יורד מקדם המילוי גבוה יותר, במשק הבית

 ברמת משק הבית מובאים באיורים הבאים.

 מקדמי מילוי לפי מס' כלי הרכב במשק הבית - 6איור 
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כאמור, ככל שקיימים במשק הבית יותר כלי רכב, מקדמי המילוי הממוצעים בנסיעות בני משק הבית יורדים. 

כמתבקש( אך חלקם  2)גבוה מ 2.19במשקי בית בהם אין כלי רכב מקדם המילוי הממוצע של בני משק הבית הוא 

 .6%טן ועומד על פחות מ מכלל משקי הבית שנדגמו ק

, יחס זה מס' כלי הרכב במשק הבית לבין מס' המועסקים בויותר מביאה בחשבון את היחס שבין  מדויקתבדיקה 

זמינות  1ל  0למשק הבית מיוחסת זמינות מלאה, כאשר הוא בין  1כאשר יחס זה גדול מ  מוגדר כ'זמינות רכב'.

 .פרטי רכבלזמינות  איןת משק הביל 0חלקית וכשיחס זה מקבל את הערך 

 6:00-10:00בין השעות  פיצול אמצעי הגעה ליעד בהתאם לזמינותהתפלגות  – 2לוח 

 רכב פרטי 
הליכה/ 

 אופניים
 סה"כ אחר תח"צ

 100% 3.1% 4% 24.2% 68.7% זמינות מלאה

 100% 1.2% 13.3% 33.2% 52.2% זמינות חלקית

 ללא זמינות

 רכב
5.6% 69.7% 24.3% 0.4% 100% 

כלל משקי 

 הבית
47% 38.4% 13% 1.6% 100% 

 52%המהווים  נראה שמשקי בית עם זמינות מלאה לרכב )לכל מועסק יש לכל הפחות רכב אחד(לעיל  2מלוח 

בשעות השיא בבוקר כאמצעי לנסיעותיהם ( 4%)עושים שימוש זעום בתחבורה ציבורית  מכלל משקי הבית במדגם

בית עם זמינות המשקי מרבית ( עושים שימוש ברכבם הפרטי בזכות זמינותו הגבוהה, לעומתם 69%ומרביתם )

מעדיפים להגיע ליעדם בשעות הבוקר באמצעות אופניים או בהליכה  ממשקי הבית שנדגמו( 20%) אפסית לרכב

מכלל  28%בית עם זמינות חלקית המהווים באשר למשקי ברגל, כרבע מהם עושים זאת בתחבורה ציבורית. 

בתחבורה  13%כחצי מהנסיעות בשעות השיא בבוקר נעשו באמצעות הרכב הפרטי ומשקי הבית במדגם, 

יש לציין כי באמצעות הליכה/ אופניים מגיעים לפעילויות הקרובות למקום המגורים שהן לאו דווקא ציבורית. 

 .לעבודה

רטי מתבצעות באמצעות נסיעה ברכב פרטי של אחר בקרב מועסקים ללא רכב פמהנסיעות בשעות הבוקר  5.6%

 ומהוות גורם לגידול במקדמי המילוי. 2, נסיעות אלו בהכרח בעלות מקדם מילוי הגבוה מ)שיתוף נסיעות(

ובענייני  את מקדמי המילוי לנסיעות לעבודה בבוקר כשנכנסים לרזולוציה גבוהה יותר ובודקים בשעות השיא

ברכב הפרטי )כנהג או כנוסע( בהתאם לזמינות הרכב במשק הבית, בולטים ההבדלים במקדמי המילוי בין  דהעבו

בלבד, לעומתם  1.1הזמינויות השונות, כאשר מקדם המילוי בנסיעות אלו במשקי בית עם זמינות מלאה עומד על 

 .1.6לקית זמינות חאלו עם וב 2.4במשקי בית ללא כלי רכב פרטיים מקדם המילוי הוא 
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 2008/9ממצאי מפקד האוכלוסין  2.5

התבקשו המועסקים לציין את אמצעי ההגעה לעבודתם ואופן  2008במפקד האוכלוסין האחרון שנערך בשנת 

השימוש בו, אלו שהצהירו על הגעה ברכב פרטי לעבודה סווגו כ"נהג" וכ"נוסע" ובוצעה אגרגציה ברמת הישוב 

אקונומי של הישוב ובפרט רמת המינוע, לבין -קיים קשר הפוך בין מעמדו הסוציו לנתונים אלו. ככלל, נראה כי

ובאיור  3)למעשה מצטרפים לנסיעה(. ממצאים אלו מובאים ביתר פירוט בלוח  נוסעשיעור הנוסעים ברכב פרטי כ

 ישובים ברחבי הארץ. 126המתאר את הקשר בין רמת המינוע לשיעור הנוסעים כנוסע ב  7

 2008/9אופן הנסיעה של מועסקים ורמת מינוע בישובים נבחרים לפי מפקד  -3לוח 

 רמת מינוע
 שיעורמתוכם 

 נוסעהנוסעים כ
מתוכם נוסעים 

 לעבודה ברכב פרטי
 ישוב מועסקים

 שוהם 7,257 5,886 2% 416

 רעננה 33,864 22,750 4% 422

 הרצליה 37,443 24,643 5% 437

 אביב לת 176,879 82,943 5% 365

 חיפה 106,850 56,593 5% 307

 ראשון לציון 93,379 57,021 6% 344

 ירושלים 217,629 97,107 9% 169

 באר שבע 75,593 34,307 12% 217

 קריית גת 19,807 8,586 13% 177

 נצרת 12,314 7,671 18% 191

 סה"כ ארצי 2,734,636 1,522,007 7.7% 258

 

 כנוסע כתלות ברמת המינועלעבודה שיעור הנוסעים  - 7איור 
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, כך שככל נוסעמהאיור לעיל ניתן ללמוד על הקשר הברור בין רמת המינוע לבין שיעור הנוסעים ברכב פרטי כ

שרמת המינוע עולה, שיעור הנוסעים כנוסע יורד. ובפרט, בישובים בהם רמת המינוע גבוהה מהממוצע הארצי 

 .10%על שיעור המועסקים הנוסעים כנוסע אינו עולה 

 

מנתוני המפקד על אופי הנסיעות לעבודה ברכב פרטי ניתן להסיק גם על התפלגות הגילאים של הנוסעים כ"נהג" 

 כדלהלן. 4וכ"נוסע", נתונים אלו מוצגים בלוח 

 מכלל המועסקים ע"פ קבוצת גיל ומין כנוסעחלקם של המועסקים הנוסעים ברכב פרטי  -4לוח 

 ב % מכלל המועסקים
הנוסעים ברכב מועסקים 
 )באלפים( נוסעפרטי כ

 כלל המועסקים )באלפים(
קבוצת 

 גיל
 גברים נשים סה"כ גברים נשים סה"כ גברים נשים סה"כ

14.7% 10.7% 17.9% 9.9 3.1 6.7 66.8 29.2 37.5 15-20 

7.0% 6.0% 8.0% 44.3 19.1 25.2 630.5 316.5 314 20-30 

4.5% 4.2% 4.7% 34.5 15.3 19.2 772.8 360 412.7 30-40 

3.9% 4.4% 3.5% 24.5 13 11.5 623.6 296.6 327 40-50 

3.5% 4.6% 2.5% 18.5 11.5 7 530.4 249 281.5 50-60 

2.8% 4.4% 1.8% 5.8 3.4 2.3 203.5 78 125.4 60-70 

2.6% 4.3% 2.0% 1 0.4 0.5 39 10.9 28 70+ 

 סה"כ 1,526 1,340 2,866 72.5 66 138 4.7% 4.9% 4.8%

 

יורד עם ככל שמתבגרים, תופעה זו מואצת בקרב  נוסעמהלוח לעיל נראה כי ברמה הכלל ארצית שיעור הנוסעים כ

הגברים לעומת הנשים, אצלן שיעור הנוסעות כמצטרפות אינו משתנה בקיצוניות. עוד ניתן לראות כי נשים 

את ניתן להסביר ע"י נסיעה משותפת לעבודה מצטרפות יותר מגברים וככל שהגיל עולה הפער בין המינים גובר, ז

( בהם מנימוק של ביטחון 30בה הבעל נוהג והאישה מצטרפת, דבר שלא קורה בגילאים צעירים יותר )עד גיל 

 אישי, נשים )במקרים רבים לא נשואות( מעדיפות לנהוג מאשר לנסוע בטרמפים עם אנשים זרים.

 1בכביש נסיעות משותפות ברכב בנתיב המהיר  2.6

מתאפשרת בו נסיעה ללא תשלום של  -  HOTהנתיב המהיר ממחלף בן גוריון למחלף קיבוץ גלויות הוא נתיב

. בהתאם לשעת היום(, ונסיעה בתשלום משתנה של רכב אחר 3או  4תח"צ ורכב פרטי עם מקדם מילוי גבוה )

חודש ואת שיעור נסיעות כלי רכב רבי האיור הבא מציג את התפתחות הנסיעות בנתיב לפי ממוצע ליום חול בכל 

 תפוסה מסך הנסיעות היומי.
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 מסך הנסיעות בנתיב המהיר  HOVממוצע נסיעות יומי ושיעור נסיעות  -8איור 

מהאיור ניתן להסיק בבירור על מגמת העלייה בשימוש בנתיב המהיר ובפרט על הגידול בנסיעות של כלי רכב רבי 

כלי רכב ביום קיבלו פטור מתשלום בזכות  300כ  2011דוגמא אם בסוף שנת תפוסה מסך הנסיעות היומי, כך ל

וצע נהנו כלי רכב בממ 540מספרם כמעט והוכפל כאשר כ  2014שנים, בסוף שנת  3, לאחר HOVהיותם 

 .מנסיעה ללא תשלום בנתיב

האפשרות "לדלג" על הפקק בנתיב המהיר מבלי לשלם אגרה גורמת למאות רבות של נוסעים לנסוע במשותף 

 נוסעים נדירים מאוד.  4ו  3בנתיב המהיר. בצירי כניסה אחרים כלי רכב עם מקדם תפוסה של 

ה"כ היה השימוש בנתיב המהיר בנסיעות משותפות ברכב רב תפוסה הצריך תקופת "לימוד והיכרות", אך בס

נוסעים ברכב בשעות השיא, כאשר אין תועלת  4)כי סף הפטור הגבוה נראה הניח שהגידול יהיה חד יותר. מקום ל

סביר את יכולים להכזו והקושי ביצירת התארגנות לנסיעה משותפת רבה בנתיב המהיר מחוץ לשעות השיא( 

ה זה הייתה של הקבצות לציר של מי בתופעה. התברר גם שחלק מתופעת הלימוד במקרמגמת הגידול האיטית 

 שנסע במשותף ממילא אך בצירים מקבילים. 

ת ומוצג ומגמת הגידול לאורך הזמן שקבלו פטור מאגרת הנסיעה בנתיב המהיר HOVהתפתחות תנועת רכבי ה

 .9באיור 

  

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
05

/1
1

07
/1

1

09
/1

1

11
/1

1

01
/1

2

03
/1

2

05
/1

2

07
/1

2

09
/1

2

11
/1

2

01
/1

3

03
/1

3

05
/1

3

07
/1

3

09
/1

3

11
/1

3

01
/1

4

03
/1

4

05
/1

4

07
/1

4

09
/1

4

11
/1

4

01
/1

5

03
/1

5

 ממוצע נסיעות יומי
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 בנתיב המהיר בימי עבודה ומגמת הגידול HOVנסיעות  ממוצע - 9איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למרות התדלדלות הנסיעות ברבעון השלישי של כל שנה בחודשי הקיץ והחגים, הגידול במספר כלי הרכב הזוכים 

. עם זאת, 95%בזמן בלבד. ניכוי השפעות עונתיות מעלה שיעור זה ליותר מ  84%בפטור יציב ומובהק ומוסבר ב 

 בחודש.  6הגידול במספר כלי הרכב הנ"ל קטן: תוספת של כ 

השנים האחרונות, אך במונחים אבסולוטיים גידול זה  4תן לראות שסך מקבלי הפטור מאגרה הוכפל במהאיור ני

 .בלבד 5.5%( הוא  1כלי רכב ליום בלבד, וחלקם מכלל התנועה )לפי איור  280מתבטא בכ 

 2נוסעים מלבדו לנהג + 3השלכות הורדת סף הפטור מאגרה בנתיב המהיר מנהג + בוצעה בחינה ל 05/2015ב 

בכל שעות היום, בדיקה זו כללה שאלון לזיהוי מאפייני מקבלי הפטור ואופן השינוי בנסיעותיהם במידה ויוקל 

תוך  שיבואו לביטוי במאזן עלות/ תועלת למשק מהמהלךהפטור וניתוח השינויים בנסועה ובפיצול הנסיעות 

 ממצאים ותובנות עיקריות מהדו"ח מובאות כדלהלן. ל פר"ת.ההתחשבות בעלויות רווחה/ נוחות והנחיות נו

( התגלה שבשעה הראשונה של 6:30-9:30מתיעוד סוגי הרכבים העוברים בעמדת הבידוק בשעות השיא בבוקר )

עוטים, פועלים ברכב עבודה ופרטי מסך כלי הרכב המקבלים פטור הינם של בני מי 72%, 6:30-7:30הבדיקה בין 

שלהלן ש  5ברכב(. קבוצה זו משתמשת בנתיב בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות. ניתן לראות מלוח  5)חלקם 

 מנסיעות בני המיעוטים בשעות השיא בבוקר מתבצעות בשעה הראשונה. 79%

עמדת הבידוק נמוך והוא מצב הפוך קיים בקרב האוכלוסייה היהודית, כשבשעות המוקדמות מספר העוברים ב

. 7:30-8:30( עושים את דרכם בנתיב המהיר בין השעות 53%עולה בחדות בהמשך. מרבית הנוסעים מקבוצה זו )

 שלהלן.  5חלוקת העוברים בעמדת הבידוק מוצגת בלוח 

y = 6.381x - 245.03 
R² = 0.8422 
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  5.5.2015התפלגות כלי רכב רבי תפוסה בעמדת הבידוק לפי סוג וזמן ביום ג'  - 5לוח 

 פרק זמן
 מגזר

 מוניות
כלי רכב 

 אחרים
 סה"כ

ב% 

 אחרים בני מיעוטים מהסה"כ

6:30-7:00 95 14 1  110 26% 

7:00-7:30 56 30 12 3 101 24% 

7:30-8:00 23 55 5  83 20% 

8:00-8:30 12 52 4  68 16% 

8:30-9:00 3 26 1  30 7% 

9:00-9:30* 2 24 4 1 31 7% 

 100% 423 4 27 201 191 סה"כ

 ( ומעלה2נוסעים )נהג+ 3הפטור בתקופה זו חל על רכב עם  *

ממקבלי הפטור הינם מהסקטור הערבי, שיעור גבוה מאוד ביחס לחלקם הקטן )אחוזים  45%לפי הלוח לעיל 

ספורים( מכלל הנוסעים לעבודה בת"א ור"ג וליעדים אחרים אליהם ניתן להגיע מהנתיב המהיר. כאמור, מתצפיות 

אוכלוסייה זו נראה שרוב הנוסעים הם פועלים העוסקים בתחום הבנייה כאשר בחלק ניכר מכלי על כלי רכב של 

+ נהג לא תשפיע באופן מהותי  2נוסעים ומעלה )כולל הנהג(, סביר להניח כי הורדת הפטור ל  5רכב אלו נוסעים 

  על אוכלוסייה זו.

, אך הוא דווקא עלה בחצי 15-20לכ  9:00-9:30על פי הלוח היה צפוי שזרם העוברים בעמדת הבידוק ירד בין 

 3. העובדה ששעת הורדת סף הפטור אינה קבועה פוגמת ביכולת לארגן מראש נסיעה משותפת של 31שעה זו ל 

נוסעים כולל הנהג וההערכה היא שאם הייתה נהוגה שעה קבועה להורדת סף הפטור, שהייתה ידועה על כלל 

 .מון הנסיעותלת את אי הוודאות בתזהנהגים ומבט

מתברר שכמחצית מהנוסעים במשותף עושים זאת מידי יום או כמעט  מקבלי פטור 93עליו ענו  מממצאי השאלון

 פעמים בשבוע( כפי שמוצג להלן, עובדה המלמדת על התארגנויות קבועות לנסיעה לעבודה. 5או  4מידי יום )

 מספר ימים בשבוע האחרון )שבעה ימים אחרונים( בהם נסעו בנתיב המהיר בדרך זו ללא תשלום - 6לוח 

 ב % מהסה"כ מס' תצפיות תשובה

1 17 18.3% 

2 14 15.0% 

3 17 18.3% 

4 13 14.0% 

5 32 34.4% 

 100% 93 סה"כ
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בארגון ואיסוף שאר הנוסעים, כאשר  רמות( 5מתוך  2ו  1)דירוגים מהמשיבים העידו כי לא חוו קושי ממשי  48%

 רמות קושי. 5 מתוך סולם של 2.7בשקלול כלל התשובות רמת הקושי/ אי הנוחות באיסוף הנוסעים היא 

 דרוג רמת הקושי/ אי הנוחות באיסוף שאר הנוסעים לצורך קבלת הפטור מתשלום - 7לוח 

 ב % מהסה"כ מס' תצפיות תשובה

 18% 17 ללא קושי - 1

2 28 30% 

3 29 31% 

4 8 9% 

 12% 11 קושי רב - 5

 100% 93 סה"כ

 

פעמים בשבוע( לא ידווחו על קושי ממשי  5או  4נראה סביר שנהגים הנוסעים במשותף כיום בתדירות גבוהה )

בארגון ואיסוף הנוסעים המצטרפים אליהם. קרוב לוודאי שלרובם סידור קבוע עם אותם נוסעים, ולעומתם נוסעים 

נוסעים בכדי ליהנות מהנסיעה הפטורה אינה קלה  3במשותף בתדירות נמוכה אמורים היו להשיב שמציאת עוד 

 עבורם. 

ממצאי הסקר מראים אחרת, ולא מלמדים על קשר בין תדירות הנסיעה במשותף בפועל לקושי המוצג באיסוף 

הלוח שלהלן מתאר את רמת הקושי הממוצעת לפי תדירות הנסיעה הפטורה   .0הנוסעים כאשר המתאם קרוב ל 

 בנתיב.

 רמת קושי ממוצעת לפי תדירות הנסיעה הפטורה בנתיב המהיר - 8לוח 

ימי נסיעה מספר 
 בשבוע האחרון

רמת קושי 
 ממוצעת

1 2.35 

2 2.86 

3 2.94 

4 2.77 

5 2.53 

 2.66 ממוצע כללי

בהנחה שהמשיבים לא ניסו להציג קושי גם כשהוא מועט מתוך שיקול תועלתי כלשהו, יתכן שמי שנוסע במשותף 

נוסעים נוספים, אלא בשל עניין מועט יחסית לנסוע  3בתדירות נמוכה אינו עושה זאת בהכרח בשל קושי לארגן 

 כך. יכולות להיות גם השערות אחרות בנושא.
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+ נהג להשפיע על היקף הנסיעות בנתיב, נשאלו מקבלי  2בכדי לבחון כיצד צפויה הורדת סף הפטור מתשלום ל 

וצאה מההקלה בארגון מהמשיבים העידו שיסעו יותר בנתיב כת 69%הפטור איך יגיבו במידה ויוקל הפטור. 

אנשים בכדי  3ואיסוף הנוסעים, עדות לכך ניתן לראות גם בתגובות הנשאלים שהעירו ביוזמתם על הקושי לאסוף 

 לזכות בפטור המיוחל.

 ( בכל שעות היום2נוסעים )נהג +  3התגובות לאפשרות לפטור מתשלום לנסיעות עם  - 9לוח 

 ב % מהסה"כ מס' תצפיות תשובה

בתנאים אלו בבקרים, מאחר ויהיה לי קל אסע יותר 
 יותר להתארגן לנסיעה משותפת

64 69% 

 16% 15 אסע באותה תדירות עם נוסע פחות כפי שיתאפשר

 3לא אשנה את תדירות ומתכונת נסיעתי )אסע עם 
 נוסעים מלבדי(

14 15% 

 100% 93 סה"כ

שיש קושי  העירו 19%השירות ומבין המגיבים בסיום השאלון ניתנה למשתמשים אפשרות לחוות את דעתם על 

 נוסעים מלבדו. 2אנשים וכדאי להוריד את הפטור מאגרה לנהג +  3בהתארגנות ואיסוף 

 

 לזיהוי מקדמי המילוי ברכב הפרטי במטרופולינים תל אביב וחיפה סקר שדה 2.7

 רקע 2.7.1

מטרופולינים ת"א וחיפה בשעות השיא נערך סקר לבחינת מספר הנוסעים ברכב הפרטי במבואות העיקריים של 

, למרות הנחיצות הרבה במידע מסוג זה, בשנים האחרונות לא נערכה בדיקה דומה על הרגלי 04/2015בחודש 

הנסיעה בשני המטרופולינים, בסקר הקודם שבוצע ע"י נת"ע התגלו בעיות שונות שמעמידות בספק את ממצאיו. 

 בחיפה. נקודות הבדיקה מוצגות להלן. 8טרופולין ת"א ו צירים עיקריים במ 10בסקר נדגמו 

 פירוט ימי הדגימה ונקודות הבדיקה – 10לוח 

 מטרופולין חיפה מטרופולין ת"א

 נקודת בדיקה תאריך נקודת בדיקה תאריך

 חיפה דרום )מת"ם( 14/4/2015יום ג'  מחלף אלוף שדה 26/1/2015' יום ב

 טירת הכרמל דרום 20/4/2015יום ב'  מחלף מסובים 27/1/2015יום ג' 

 צומת העמקים 21/4/2015יום ג'  מחלף קיבוץ גלויות 28/1/2015יום ד' 

 מחלף יגור 27/4/2015יום ב'  מחלף אונו 14/4/2015יום ג' 

 מחלף ביאליק 28/4/2015יום ג'  מחלף מורשה 15/4/2015יום ד' 

 צומת הקריון 4/5/2015יום ב'  מחלף גלילות 20/4/2015יום ב' 

 צומת קליל 5/5/2015יום ג'  מחלף השבעה 27/4/2015יום ב' 

 מחלף כרי נעמן 6/5/2015יום ד'  מחלף לה גוארדיה 28/4/2015יום ג' 

   צומת ראשונים 29/4/2015יום ד' 

   צומת שילת 4/5/2015יום ב' 
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 שיטת ביצוע הסקר 2.7.2

הסקר בוצע באמצעות פוקדים אשר צפו בכלי הרכב מצד הדרך.  הסקר כלל התייחסות לרכב פרטי בלבד בנתיבים 

 לפי מספר הנוסעים בהם ובאופן המייצג את הזרם כולו. כלי רכבבהם הוא נוסע, ורישום מדגמי של 

 הסקר בוצע בימי חול, ב' עד ד'.  

 .12:45ל  6:00בשעות הבוקר בין בכיוון אל מרכז המטרופולין בוצעה הסקירה 

 .19:00ל  13:15בכוון מהמטרופולין החוצה בוצעה הסקירה בין 

לכל נקודת ספירה הוקצו שני פוקדים. אחד  אמון על זיהוי מקדמי המילוי, והשני יהיה אחראי לציינם על גבי טופס.  

  ינו צריך להרים את עיניו מן הדף. מסתכל ומקריא, השני שומע ורושם וכלל אהסוקרים אחד זו חלוקת העבודה ב

 שעות. 12 צוות )אחד( של שני פוקדים העובד כבכל נקודת סקירה הוצב 

ובמטרופולין חיפה.להלן מיפוי נקודות הספירה במטרופולין תל אביב 
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 נקודות הסקר במטרופולין תל אביב  – 1מפה 
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 חיפהנקודות הסקר במטרופולין  – 2מפה 
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 אופן הפיקוח על מבצעי הסקר

ביצעה בקרה על ביצוע הסקר.  תהליך הבקרה החל בפועל כבר בעת תכנון שיטת הביצוע ונקודות  PGLחברת 

 הסקירה, תוך ליווי מלא ורציף של שלבי ההכנה, בכלל כך שלבי ההדרכה וההכנה של הסוקרים.

על מנת סיורי בקרה ומשמרת ליווי בוצעו באתרים הן במשמרתו הבוקר והן  במשמרות אחר הצהריים,  בין היתר 

 לוודא התייצבות וקיפול עיתיים ומתן תחושת פיקוח )גלוי או נסתר(.

 בכל הסיורים נמצא כי צוות הפוקדים היה ממוקם כהלכה. 

עמדת ספירה אידיאלית כוללת פנייה מרומזרת ו/או קו עצירה מסודר, בהן יש האטה יחסית של כלי הרכב על מנת 

תוך הרכב, ובחלק מן המקרים כל כמה דקות מתקיימת עצירה מתודית להקל על תהליך הזיהוי של מספר הנוסעים ב

 טבעית המאפשרת מנוחה קלה. 

הארגון הלוגיסטי של הצוות נדרש להצלחת הביצוע בין אם מדובר באביזרי בטיחות ובין אם אמצעים לצורכי הביצוע 

 כלי רישום, מדריך לסוקר ואמצעים נוספים.  –

ספור דפים, חלוקה לאינטרוולים של רבע שעה , מה שמאפשר בהמשך בקרה י: מ סקרבמהלך ה נושאים ששופרו

 מול צילום או ביצוע מקביל של צוות הבקרה.  -איכותנית

נקודתיים או  –בחלק מן המקרים ביצע צוות הבקרה ספירה מקבילה לספירת צוות הפוקדים על מנת לאתר פערים 

 ה בין ממצאי הפוקדים לממצאי צוות הבקרה. במסגרת בקרה זו נמצאה רמת תאימות גבוהשיטתיים. 

 

 עקרונות ביצוע הבקרה:

 :בקרה בשטח על עצם הביצוע ועל אופן הביצוע .א

 )יצירת טופס ייעודי )רשימת תיוג לבקר 

 משמרות הסקר  30מתוך  24-בקרה בפועל ב 

 העיבוד:בקרה על עבודת  .ב

 חזרה מלאה על תהליך עיבוד הנתונים בשלושה מאתרי הסקר המלא 

 

 תוצאות 2.7.3

להלן סיכום התוצאות ברמה מטרופולינית ולפי   כלי רכב. 100,000-נדגמו כבסה"כ בכל ימי הסקירה ובכל האתרים 

 תקופות יום.

.  במטרופולין תל אביב המקדם הכולל הוא 1.28מקדם המילוי הממוצע הכולל הינו באיור שלהלן ניתן לראות כי 

מקדמי הבוקר ואחר הצהריים גבוהים במטרופולין חיפה ממטרופולין תל אביב .  1.34, ובמטרופולין חיפה  1.24

 בהתאמה לתקופות היום.
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 ברמת מטרופולינים ותקופות יום הסקרתוצאות  - 10איור 

 

מהלוח במקדמי המילוי מהבוקר לצהריים בשני המטרופולינים. זאת ניתן ללמוד גם  6%עוד נראה כי ישנה עליה של 

 הבא המתאר את סך כלי הרכב ומספר הנוסעים בהם.

 סך כלי הרכב שנדגמו ומקדם המילוי בהם בשני המטרופולינים – 11לוח 

 אביב מטרופולין תל

 ומעלה 4נהג +  3נהג +  2נהג +  נהג + נוסע נהג בלבד 
מקדם מילוי 

 ממוצע

 1.21 90 166 487 4,862 26,755 בוקר

 1.28 110 284 705 5,485 22,950 אחה"צ

 1.24 200 450 1,192 10,347 49,705 סה"כ

 מטרופולין חיפה

 ומעלה 4נהג +  3נהג +  2נהג +  נהג + נוסע נהג בלבד 
מקדם מילוי 

 ממוצע

 1.30 72 217 611 3,970 15,590 בוקר

 1.38 88 272 718 3,856 12,089 אחה"צ

 1.34 160 489 1,329 7,826 27,679 סה"כ

1.21 

1.28 

1.24 

1.3 

1.38 

1.34 

1.28 

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

 כ"סה יומי צ"אחה בוקר יומי צ"אחה בוקר

 חיפה תל אביב
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, פערים מעוררי סקרנות בין המטרופולינים. קיימים פערים צפויים בין תקופת הבוקר לבין אחה"צ/ערבכאמור, קיימים 

 כאשר במטרופולין חיפה מקדם המילוי גבוה יותר בכל תקופת יום.

 בהתבסס על נתוני הלוח לעיל, מוצגות להלן התפלגויות רמת התפוסה.

 ל אביבהתפלגות תפוסת כלי הרכב במטרופולין ת – 11איור 

 
 חיפההתפלגות תפוסת כלי הרכב במטרופולין  – 12איור 

 

80.4 

16.6 

1.9 0.8 0.3 

 נהג בלבד

 1+נהג

 2+נהג

 3+נהג

 4+נהג

73.9 

20.9 

3.5 1.3 0.4 

 נהג בלבד

1+נהג  

2+נהג  

3+נהג  

4+נהג  
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 אחוז במטרופולין חיפהמן התוצאות עולה כי   מכלי הרכב שנדגמו הכילו נהג בלבד. 78%-כבכלל נקודות הספירה 

 .80%-ואילו במטרופולין ת"א מעט למעלה מ ,74%-כלי הרכב בהם נהג בודד נמוך מ

 מכלל הרכבים במטרופולין תל אביב.  16.5%-לעומת כ 21%-נהג + נוסע: בחיפה ככלי רכב עם 

 בשני האיורים הבאים יוצגו מקדמי המילוי היומיים כפי שנדגמו בכל נקודת בדיקה.

 מקדמי מילוי יומיים בנקודות הבדיקה במטרופולין ת"א - 13איור 

 

 חיפהמקדמי מילוי יומיים בנקודות הבדיקה במטרופולין  - 14איור 

 

1.31 

1.27 1.27 
1.26 

1.22 
1.21 1.21 1.21 

1.20 

1.18 

1.24 

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.42 1.42 

1.37 1.36 1.36 

1.28 
1.26 1.25 

1.34 

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45



31 

 

ככלל, נראה כי בטבעת הקרובה ללב מטרופולין ת"א נצפו מקדמי מילוי נמוכים יותר מאשר בנקודות הבדיקה 

 .1.31וי של בטבעות חיצוניות יותר. מבין נקודות הבדיקה במטרופולין ת"א בולטת צומת שילת עם מקדם מיל

למטרופולין חיפה, מקדמי המילוי הנמוכים נצפו בכניסות הדרומיות לחיפה, כאשר בכניסות הצפוניות/ באשר 

 מזרחיות מקדמי המילוי גבוהים יותר.

השתנות מקדמי המילוי לאורך שעות היום כפי שתועדה מתצפיות על כלי הרכב דומה מאוד בין שני המטרופולינים, 

מציג את מקדמי  14א בסקרי הרגלי הנסיעה בתל אביב וירושלים. איור בנוסף לכך, השתנות זו דומה גם לנמצ

 המילוי לאורך שעות היום בשני המטרופולינים שנבדקו בסקר.

 השתנות מקדמי המילוי לאורך שעות היום – 15 איור

 

במטרופולין מהאיור נראה בבירור ההבדל במקדמי המילוי בין המטרופולינים, כאשר בכל שעות היום מקדמי המילוי 

(. אך מעבר להבדל זה שהינו צפוי במידת מה, 9%חיפה גבוהים יותר מאשר במטרופולין תל אביב )לעיתים ביותר מ

מקדמי המילוי  8:00בולטת ההתאמה בשינויים במקדמי המילוי לאורך היום, בשעות הבוקר המוקדמות עד השעה 

עות בהן מסיעים ילדים למוסדות החינוך, בשעות בהתאמה, אלו הש 1.36ו  1.27בתל אביב וחיפה נעים סביב 

לאחר תחילת יום הלימודים בבתי הספר ובגנים מקדמי המילוי יורדים לשפל היומי, בשעות אלו  8:00-9:00

מתקיימות לרוב נסיעות לעבודה או במסגרת העבודה. לאחר מכן מקדמי המילוי עולים בהדרגה עד שמתייצבים 

 בחיפה. 1.28בתל אביב ו  1.38ערב על -בשעות הצהריים

  

1.21 

1.37 

1.13 

1.32 

1.00
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 סקר ספרות .3

 רקע כללי 3.1

 מחקרים ופעילויות מאירופה וארה"ב בנושא הרכב רב התפוסה.  ,הפרק מציג נתונים, מגמות

 

ניתן לחלק את המגוון הרחב של האמצעים והתוכניות להגברת מקדמי המילוי הממוצעים בכלי רכב פרטיים לשני 

 תחומים עיקריים:

  תוכניות המעניקות "יחס מועדף" לבעלי רכב פרטיים המצרפים נוסעים נוספים בעת נסיעתם  מתמרצות:תוכניות

למחוז חפצם. יחס מועדף זה יכול לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של אמצעים. לדוגמא: יצירת נתיבי תחבורה 

 HOT(, יצירת נתיבי 1HOVמהירים בכניסה לערים המותרים לנסיעה ברכבים עם מס' נוסעים מינימאלי )נתיבי 

)"אגרת תפוסה" או "נתיבי העדפה"(, שבהם נהוגה אגרה משתנה, שהולכת וקטנה ככל שמספר הנוסעים ברכב 

גדל. הענקת עדיפות לבעלי רכבים המשתפים נסיעות במתחמי חנייה עירוניים וכן ביצירת תמריצים כלכליים 

למקום עיסוקם. תמריצים אלו יכולים להיות חיוביים  )במגזר הממשלתי והפרטי( לאלו המשתפים נוסעים בדרכם

 )בונוסים, החזרי דלק וכדומה( ו/או תמריצים שלילים )הטלת קנסות והיטלים(. 

 

  .2לרוב, כלים אלו באים לידי ביטוי כחלק משני סוגי מדיניות תחבורה ממשלתית כללית

 

השימוש שהם עושים בכבישים נהגים המשלמים ישירות עבור  – אמצעים המשמשים לתמחור כבישים .א

באמצעות תשלום דמי כניסה או אגרה עבור נסיעה באזור או בקטע כביש מוגדר. באופן כללי ניתן לומר כי 

תמחור כבישים יכול לשרת מטרות של צמצום עומסי תנועה, צמצום פליטות מזהמים לאוויר מתחבורה, 

האמצעים והכלים באמצעותם ניתן ליישם  צמצום שיעורי תאונות דרכים ועוד כתלות באמצעי המופעל.

תמחור כבישים משמשים להשגת אחת משתי מטרות: ניהול העומסים בכבישים או מימון תחזוקה והרחבת 

 תשתיות כבישים. כל אחת ממטרות אלה מכתיבה התייחסות אחרת בבניית מערכת האגרה.  

 

בתנאים מסוימים. הנהג המוכן לשלם את  אמצעי הממחיש לנהג את ערך השימוש בכביש, – ב. תמחור עומסים

דמי האגרה זוכה להטבה ישירה בדמות חסכון בזמן נסיעה, תנאי עומס נמוכים וכדומה. מערכת האגרה 

מתוכננת כך שבזמנים שונים יגבו אגרות שנות, כתלות בעומס התנועה באותו זמן, במטרה לנהל עומסי תחבורה 

 ל.ולפרוס את העומסים על פני פרק זמן גדו

 

  :בעקבות השימוש ההולך וגובר בטלפונים חכמים קיימות אפליקציות רבות קידום אמצעים טכנולוגיים

מסייעות לאלו המעוניינים בשיתוף נוסעים לעשות כן. ייזום אפליקציות אלו יכול לבוא מצד ו 3המבוססות מיקום

 גורמים ציבוריים או גורמים פרטיים בשיתוף פעולה עם הרגולטור והרשויות המקומיות. 

                                                
 תפוסה-רכבים עתירי 1
 (8002 מתוך "השימוש באגרות גודש להסדרת עומסי תנועה" )מוסד שמואל נאמן, נובמבר 2
3 Efficient optimization technology 
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משרד התחבורה אף יכול לתמרץ גורמים פרטיים ביצירת אפליקציות מעין אלו ואף להשמיש מקומות 

וחומרות  נוסעים לטובת עניין זה. אמצעים טכנולוגיים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי גם בתוכנות איסוף/הורדת

מחשב המסייעות לארגונים בעלי ציי רכב גדולים לנהלם בצורה יעילה כחלק מיישום אחריות תאגידית של חברות 

 אלו בתחום זה )לדו': צמצום משמעותי בהוצאות דלק(. 

          

 אירופאיהאיחוד ה 3.2

(  פרסמה ממצאים בנוגע European Environment Agency, הסוכנות האירופאית לאיכות סביבה )2010ביולי 

לשיעור מקדמי המילוי הממוצעים בארצות הנבחרות הבאות: אוסטריה, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה, גרמניה, הונגריה, 

   4 ספרד, שוודיה, שווייץ, טורקיה, בריטניה.איטליה, ליטא, הולנד, נורבגיה, פולין, סלובקיה, סלובניה, 

, ישנה מגמה מעורבת באירופה בכל הקשור לשינוי שיעורי מקדמי מילוי ברכבים מהאיור להלן ככפי שניתן להיווכח

פרטיים. בעוד שבמערב אירופה המגמה די מתונה הרי שבמדינות במזרח אירופה ישנה ירידה משמעותית במקדמי 

כי ככל הנראה, ירידה זו נובעת מעלייה משמעותית באחוזי הבעלות על מכוניות פרטיות  המילוי. המחקר טוען

 והירידה במס' נפשות פר משק בית במדינות מזרח אירופה. 

 

 2004-2008מקדמי מילוי במדינות נבחרות  -16איור 

                                                
rates-maps/indicators/occupancy-and-http://www.eea.europa.eu/data-.  2010הסוכנות לא עדכנה פרסום המקדמים מאז יולי  4

1#data_specifications-vehicles-passenger-of-rates-vehicles/occupancy-passenger-of 
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האמצעים היעילים . מטרת המחקר הייתה בהערכת 5ICAROמחקר בשם  ערכה הנציבות האירופאית 1997שנת ב

ביותר להגדלת שיעורי תפוסת רכב במדינות באירופה וזאת באמצעות עריכת פיילוטים שבוצעו בפועל בשבעה 

 חודשים. אמצעים שונים ייושמו בכל פיילוט: 27אתרים בשש מדינות באירופה למשך 

 :)בריטניה( יצירת נתיב  לידסHOV   לשימוש תח"צ, אופניים ורכבים בעלי תפוסה )2)נתיבים רכבי תפוסה +

 נוסעים. 

 :)בריסל )בלגיה ( מרכז התאמהMatching service הוקם בשיתוף )םפעולה עם מעסיקים בכדי לקדם איגו 

 נוסעים פר רכב ולצורך עידוד מועסקים בשימוש שירותים אלו. 

  :)טובת שיתוף נוסעים הוקמו במחלפים על כבישים מהירים וכבישים אזורי חנייה ייעודיים לוינה )אוסטריה

אזוריים המקיפים את העיר זלצבורג. הוקם מרכז תיאום בשילוב קמפיין פרסומי נרחב ויצירת מס' תמריצים 

 לאיגום נוסעים פר מכונית. 

 )הרחב ולעודד  מסע הסברה רחב היקף בוצע כדי להציג את הרעיון של שיתוף נוסעים לקהל :פילזן )צ'כיה

 מעסיקים באזור לקחת חלק פעיל בקידום התכנית. בנוסף, הוקם מרכז עם מערך תיאום. 

  :)יצירת חניה מועדפת לאלו המשתפים נוסעים במקומות בהם מקומות חנייה מוגבלים )ליד מחוז ברן )שוויץ

 .תחנות רכבת ומרכזי תעסוקה(

 :)ים עם נגישות תחבורתית קטנה. מטרת התוכנית הייתה יצירת מערך טרמפים מאורגן באזור גראץ )אוסטריה

 להשתמש במערך שיתוף נוסעים ביישובים מבודדים כשירות מזין לתחבורה הציבורית בעיר הקרובה.

 :)תכנית "נסיעה הביתה מובטחת" הוצגה באזור רוטרדם לעודד שיתוף נוסעים תוך יצירת  רוטרדם )הולנד

 קמפיין ציבורי. 

 

קר, לאנשים באופן כללי עמדות חיוביות כלפי שיתוף נוסעים כאמצעי "ידידותי לסביבה". מנגד על פי תוצאות המח

היבטים כגון אחריותו של הנהג כלפי הנוסעים וחוסר הנוחות ביצירת סנכרון בין כלל הגורמים צוינו כהיבטים שליליים 

חשיפה תקשורתית גבוהה כאשר שיש כנגד שלל התוכניות. כתוצאה מהקמפיינים ההסברתיים כל פיילוט קיבל 

( ומיקוד החשיפה לקהלי יעד הובילו לתוצאות הטובות ביותר מבחינת המודעות Visible Measuresאמצעים נראים )

   6הציבורית כלפי הפיילוט.

 

בנוסף לכך, נמצא כי הקמת שותפויות בין ארגונים המקדמים שיתוף נוסעים ובין מעסיקים הינה אחת הדרכים 

היעילות ביותר לקידום הנושא ובמיוחד קידום יוזמות הממוקדות במקום העבודה.  חברות גדולות בעלי ציי רכב 

חברה, מבצעי קידום, הגדרת לוח הזמנים, גדולים יכולות לתמוך בתוכנית זו בדרכים רבות )שירותי התאמה בתוך ה

 מתקני חניה שמורים לרכבים המשתפים נוסעים, הטבות הכספיות ועוד(. 

באמצעות הקמת נתיבים על פי המחקר, אחת הדרכים שהוכיחו כיעילות ביותר להגדלת תפוסה בכלי רכב הוא 

דקות זמן על ידי שימוש בנתיב  3.5מעל  וחיסכון של 1.41 -ל 1.35-. בלידס שיעור תפוסת המכונית עלה מייעודים

 זה )פירוט על תוצאות הפיילוט באנגליה בהמשך מסמך זה(.

                                                
5 Increase of car occupancy through innovative measures and technical instruments 
6 research.info/Upload/Documents/200310/icaro.pdf-http://www.transport 
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 :להלן המלצות המחקר

 פרסום קמפיין ציבורי כללי אינו אפקטיבי. מומלץ לקדם פרסום בקבוצות היעד בלבד ובמקומות התעסוקה. 

 )ימי עבודה(.  17:00עד  09:00-ל בסיס יומי מרוב אלו שהתקשרו עם מרכזי התיאום היו מעוניינים בשירותים ע 

 אין עניין במקומות חנייה ייעודיים באותם מקומות שלא קיים מחסור במקומות חנייה.  

( לטובת העלה/ירידת נוסעים אינו יכול לשמש כאמצעי בפני עצמו אלא Park and poolאזורי חנייה ייעודיים ) 

 נוסעים. רק כחלק מתוכנית רחבה יותר לעידוד שיתופי

הפיילוט בהולנד הוכיח כי הצגת תוכנית "נסיעה הביתה מובטחת" אינה משפיעה באופן ניכר על מוכנותו של  

 הפרט לשיתוף נוסעים. 

 שימוש בשיתוף נוסעים כאמצעי הזנה לתחבורה ציבורית אינו אפקטיבי ואינו משמעותי דיו. 

וסעים. אמצעי זה חייב לבוא כחלק מחבילת צעדים עשוי להוות אמצעי יעיל לקידום שיתוף נ HOVיצירת נתיבי  

כמו אלו שהוזכרו לעיל ולא לעמוד בפני עצמו. ראוי לציין כי המחקר מדגיש את העובדה כי הסטת נתיב 

עלול לייצר עומס תחבורתי באותם נתיבים הסלולים ליד נתיב זה וכן להסיט נוסעים  HOVתחבורה לנתיבי 

ורקים משניים ועל כן עלולים לייצר עומסי תחבורה נוספים בנתיבים משניים לנתיבי תחבורה אחרים המהווים ע

 . HOV -אלו שלא היו קיימים לפני יצירת נתיב ה

כאשר היה קיים צורך בהקמת מרכזי תיאום לשיתוף נוסעים. כיום,  90-ראוי לציין כי מחקר זה נעשה בסוף שנות ה

נות שונות מהוות אלטרנטיבה ראויה לכך )כפי שניתן להיווכח אין צורך בהקמת מרכזים אלו שכן אפליקציות ותוכ

הנלקחים מתוך נתיבים  HOV ביקורת רבה נשמעה כלפי נתיבי ,ממקרה הבוחן המפורט בהמשך מסמך זה(. בנוסף

הרכב, ובכך מגבירים -קיימים ומקצים שטח גדול מדי לטובת נתיבים שעליהם נוסעים כמות )יחסית( מועטה של כלי

ים אחרים. אי לכך קיימת כיום נטייה לפתח נתיבי יבמידה ניכרת את עומס התנועה על שאר הכביש או בנתיבים צדד

HOT בתשלום )כביש אגרה( וללא תשלום לסוגי רכבים שונים )כגון: תח"צ,  . נתיבים אלו פתוחים לכלל הנוסעים

 + וכדומה( וזאת בהתאם למדיניות התחבורתית שמעוניינים לקדם. 2רכבי חירום, מוניות, בעלי תפוסה 

 באירופה:  HOVלהלן טבלה מעודכנת של נתיבי 

  



36 

 

 (2015 באירופה )מעודכן לפעילים  HOVנתיבי  – 12לוח 

 מדינה )עיר(
שנת 
 הקמה

 הערות מגבלה HOV  סוג כביש

 1995 ספרד )מדריד(
כביש מהיר 

(A6) 

 ק"מ 12.3
ק"מ  2.7+

 לאוטובוסים

2 + 
 אוטובוסים-ו

שתי נתיבים דו צדדיים )משמש בימי עבודה 
כנתיב כניסה למדריד בבוקר וכיציאה בערב(, 

ארבעה נתיבי תחבורה לכל כיוון משני צדדי נתיב 
נתיבים בכביש(, בשימוש   10)סה"כ  HOVה 
 קווי אוטובוס שונים 44

 1998 בריטניה )לידס(
עירוני 

(A647) 
 ק"מ 1.5

2 + 
 אוטובוסים,
 אופניים,
 אופנועים

נתיב כניסה ונתיב יציאה, פועלים רק בשעות 
 השיא )בוקר וערב(

בריטניה 
)גלוסטרשייר, 

צפונית 
 לבריסטול(

1998 
עירוני 

(A4174) 
 ק"מ 1.2

2 + 
 אוטובוסים,

 מוניות,
 משאיות

נתיב כניסה לעיר בלבד ופועל רק בשעות השיא 
 )בוקר בלבד( 

 1999 אוסטריה )לינץ(
עירוני 

(B127) 
 ק"מ 2.8

3+ 
 אוטובוסים

 במקור נתיב לאוטובוסים בלבד

נורבגיה 
 )טרונדהיים(

 ק"מ 8 עירוני 2001
2+  

 ,אוטובוסים
 מוניות

נפרדים )סך כולל של במקור נתיב כללי. בקטעים 
ק"מ(, מחקר שנעשה קבע כי מומלץ להגביל  8

 +2-ל

 ק"מ 25.8 סה"כ

 

 בריטניה 3.3

 (NTSשנאספו מסקרי תחבורה ) להלן נתוני מקדמי מילוי ממוצעים בכלי רכב פרטיים בבריטניה כללי:
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 (NTS) 2002-2013מקדמי מילוי ממוצעים בבריטניה  - 17איור 

 אחוז שינוי  מקדמי מילוי ממוצעים בבריטניה
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ניתן להבחין מהנתונים לעיל כי לאורך השנים בממוצע אין שינוי ניכר במקדמי המילוי )שינוי בממוצע עומד של 

( אך יש לזכור כי השינוי בכמות המכוניות בבעלות -0.008%עומד על  2013לשנת  2002והשינוי משנת  -0.08%

 פרטית עלתה באופן ניכר בשנים אלו. 

 .2013בפילוח ייעוד הנסיעה לשנת  מילוי ממוצעיםלהלן נתונים הנוגעים למקדמי 

 
 

 

כפי שניתן לראות מהנתונים לעיל שיעור מקדמי המילוי הממוצעים הגבוהים ביותר הינם בנסיעות למוסדות חינוך, 

ובנסיעות  7ששיעור מקדמי המילוי הממוצעים נמוכים ביותר הינם בנסיעות יוממותלחופשות ולפנאי. בעוד 

 מבין הנוסעים למטרות נסיעה אלו נוסעים ביחידות(.  85%-)כ למטרות עסקים

                                                
 אל מקום עבודתם הנמצא ביישוב אחראנשים המתגוררים ביישוב מסוים נוסעים מדי יום  7
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ממצא מעניין נוסף מגיע מכיוון העיר לונדון בה נהוגה אגרת גודש כבר יותר מעשור, נהגים המעוניינים להיכנס 

ליום. מנתוני הפעילות עולה כי בזכות הנהגת האגרה ירדה רמת הנסועה  £11.5ברכבם הפרטי למרכז העיר ישלמו 

אין שיפור בזמני הנסיעה בתוך העיר. האיור הבא מציג את שיעורם של  2007, עם זאת מאז %10.2בעיר ב 

 .עשור של פעילות האגרה הנוסעים ברכב פרטי למקום עבודתם בעיר לונדון ובכלל אנגליה במשך

 שיעור המועסקים הנוסעים ברכב פרטי למקום העבודה - 20איור 

 

בלבד, שיעורם של  3%שחלקם של הנוסעים לעבודתם ברכבם הפרטי בכלל אנגליה ירד במהאיור נראה כי בעוד 

 ככל הנראה בזכות מדיניות המיסוי שהוזכרה. 10%אלו בלונדון בפרט ירד ב 

 

 אמצעים ותוכניות לקידום שיתוף נוסעים בבריטניה

תפוסה"(-)נתיבי "רכבים עתירי HOVהקמת נתיבי   +
8

 

. נתיב נוסף נפתח באותה  A647בלידס על כביש 1998+( הראשון בבריטניה נפתח במאי 2) HOV -נתיב ה

 M606+( על כביש 2צפונית לבריסטול. לאחרונה נפתחו שני נתיבים נוספים ) A4174שנה על כביש 

)פברואר,  A63( ונתיב נוסף אל תוך לידס על כביש 2008ד ללידס )מרץ, רמברדפו M62בהשתלבות עם כביש 

נתיבים נוספים מחוץ ללידס  9(.Roundhay Roadבלידס )בכביש  2014(. נתיב נוסף נפתח בשנת 2009

 A47ינגהם על כביש מ( ובבר2005ק"מ, נפתח בפברואר  2)אורך  A370מצויים דרומית לבריסטול על כביש 

 (. 2007)נפתח בנובמבר 

נעשה פיילוט בלידס )בריטניה(  ICAROכאמור לעיל, במסגרת תוכנית המחקר של הנציבות האירופאית 

נבחר ליישום הפיילוט בשל  A647להגברת מקדמי המילוי הממוצעים. כביש  HOV בשימוש באמצעי נתיבי

                                                
8 A647 HOV Lane Information - Leeds City Council ( 2010עודכן לאחרונה בדצמבר) 
9 http://www.leeds.gov.uk/residents/Pages/carsharing.aspx 
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העובדה כי מועצת העיר של לידס כבר שקלה צעדי שיפור בתנועת האוטובוסים והיה בידה נתונים המצביעים 

או יותר נוסעים. המסקנה  2בשעות השיא בעלי תפוסה של  מכלי הרכב הנוסעים לתוך לידס 30%על כך כי  

רוב היא ששני שלישים מכלי הרכב נסעו עם נהג בלבד. מטרת התכנית הייתה לספק עדיפות תחבורתית עבור 

 הנוסעים לכיוון לידס בשעות השיא. האנשים

 בלידס HOVנתיב   –תיאור המסלול  -21איור 

 

 :מאפייני המסלול

  או יותר אנשים. משאיות מעל  2לאוטובוסים, אופנועים, רוכבי אופניים, וכלי רכב בעלי תפוסה של המסלול זמין

 טון לא רשאיות להיכנס למסלול. 7.5

  ק"מ(. 1.1 -ק"מ ו 0.4) ק"מ 2באורך כולל של המסלול מחולק לשני קטעים 

 בעיקר בשל הצורך לחסוך בעלויות אכיפה( 10המסלול פועל בשעות השיא בלבד( 

  נוסעים או יותר וזאת בשל כישלונות קודמים של נתיבים אלו  2הוחלט על מגבלת תפוסה מינימאלית של

+( בשלב ההתחלתי של הפרויקט )ולא בשלבים 3במקומות אחרים שנבעו מיצירת מגבלת תפוסה גבוהה יותר )

יקורת ציבורית ( דבר שגרר בempty lane syndromeמאוחרים יותר של הפרויקט( כך שהנתיב היה ריק )

 קשה כנגד פרויקטים מסוג אלו.  

 נתיב ה-HOV  נבחר כנתיב הפנימי בכדי לאפשר לאוטובוסים לצאת ממנו ולהוריד נוסעים בנתיב החיצוני )ובכך

 לא להפריע לזרימת התנועה בנתיב(

 א על אף העובדה כי על פי תקנות משרד התחבורה הבריטי, רשאית הרשות המקומית בהקמת נתיב זה לל

"פיילוט"(, הרשות המקומית החליטה לשתף -התייעצות עם הציבור )בשל העובדה כי הקמת הנתיב הוגדרה כ

את הציבור בתוכנית )ארגוני אופנועים ותחבורה ציבורית, פוליטיקאים, בעלי מוגבלויות וארגוני תושבים 

 קולות הביקורת כלפיו.     מקומיים(. שיתוף הציבור בשלבים מוקדמים של התוכנית סייע בהצלחתו ולמיעוט

                                                
 'ו-'ימי ב 10:00-10:00, 00:00-10:00 10



41 

 

  הוחלט על אכיפה בשטח בשעות השיא )ולא באמצעים אלקטרוניים(. הרשות המקומית הגיעה להסכם עם

הצורך באכיפה משטרתית והעלויות הנלוות לכך גרמו כי הנתיב  טרה בדבר אכיפה בשטח בשעות השיא.המש

 יהיה קיים רק בשעות השיא. 

 

 בלידס  HOVקטע מנתיב -1תמונה 

 

 תוצאות הפיילוט:

ן עיקרי התוצאות לשנים(. לה 18 -עד היום )כ HOVהנתיב משמש כנתיב  -הפיילוט נחל הצלחה מרובה ולראייה 

 :2002-מהערכה אחרונה שנעשתה בשנת

סקרים שנעשו לפני תחילת הפיילוט הראו כי שיעור ניכר מהנוסעים  זרימת תנועה בשעות השיא )בוקר(: 

בכביש מגיעים ממרחק גדול ועל כן ישתמשו בדרכים אחרות בכדי להגיע לעיר. מיד לאחר פתיחת הנתיב 

בתנועת הרכבים. שנה לאחר מכן תנועת הרכבים חזרה לקדמותה )בשעות  20%( חלה ירידה של 1998)

 . 8%עלייה בכמות התנועה על הכביש בשיעור מצטבר של חלה  2002השיא(.  בשנת 

נמוכות יותר משעות השיא  14%התנועה בשעות השיא בערב היו  זרימת תנועה בשעות השיא )ערב(: 

תנועת  1999-בתנועת הרכבים על הכביש. ב 10%בבוקר. לאחר פתיחת הנתיב חלה ירידה נוספת של 

 יחת הנתיב. הרכבים בכביש חזרה לרמות התנועה שלפני פת

מהמרואיינים ציינו  26%-: ראיונות עם משתמשי הכביש שנתיים לאחר פתיחת הנתיב הראו כי כשיעורי תפוסה 

כי יצרו מערך של שיתוף רכבים כתוצאה מפתיחתו. עם זאת, יש הסבורים כי תוצאה זו הינה אבולוציה טבעית 

הממוצעים בלידס לפני הקמת הנתיב היו שהייתה מתקבלת בלאו הכי גם ללא הקמת הנתיב. מקדמי המילוי 

)מקדמי המילוי לא עלו מאז אך היו מקרים  1.43מקדמי המילוי הממוצעים היו  2002(, בשנת 1997) 1.3

(. אף אוטובוסים דיווחו על עלייה בתפוסה אם כי שיוך עלייה זו לפתיחת הנתיב 1.51שהראו על ממוצע של 
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הציבורית דיווחו על עליה ברמת השירות כתוצאה מחיסכון בזמן על קשה יותר להוכחה. כלל מפעילי התחבורה 

 ידי שימוש בנתיב זה. 

צומצם  1999ק"מ. עד שנת  5דקות לקטע של  2.5דווח על חיסכון בזמן של  1998בשנת  חיסכון בזמן: 

דקות חיסכון בזמן וזאת כתוצאה משיפורים בתימרור לאורך  6דווח על  2002דקות ובשנת  4 -החיסכון בזמן ל

 הנתיב לאורך השנים.

מה. לאחר פתיחת הנתיב היה תור לפני פתיחת הנתיב היו שני תורים בעלי אורך דו  אורך  התור )"הפקק"(: 

 .HOV -ארוך בנתיב הרגיל ותור קצר בנתיב ה

שנים חלה  5במס' התאונות, אך כעבור  30%שנות הפעלה חלה ירידה של  3: לאחר שיעור תאונות דרכים 

 עלייה במס' התאונות כך שלא ניתן לציין מגמה מסוימת בתחום זה בעקבות פתיחת הנתיב.

הפתיחה האכיפה משטרתית הייתה יעילה ביותר. כאמור, כשנה לאחר הפתיחה, : בשנת אכיפה משטרתית 

-, שיעור ההפרות בנתיב עמד על כ הפרויקטהסכם האכיפה התשנה למודל של פטרולים משטרתיים. בתחילת 

.  כדי לשפר את האכיפה, 2% – 10%שיעור זה גדל ל  2002מכלל המכוניות הנוסעות בנתיב. בשנת  2%

 . 11ת להכניס מצלמות שקולטות שיעורי תפוסה במכוניותבוחנים אפשרו

ממצאים מסקרים וראיונות שנעשו הראו כי הקמת הנתיב יצרה תמריץ לשיתוף  התייחסות הציבור לפרויקט: 

כנראה כתוצאה מכך  -נוסעים. ראוי לציין כי שיעורי שביעות הרצון של משתמשי הנתיב היו נמוכים מהצפוי 

 משים אלו אינו עקבי. שהשימוש בנתיב אצל משת

 

 (:A4171צפונית לבריסטול )כביש  HOV–נתיב ה

ק"מ -צפונית לבריסטול. הנתיב הינו באורך של כ A4174על כביש  1998כאמור לעיל, נתיב נוסף נפתח בשנת 

מחקר שנעשה  ומעלה נוסעים. על פי ממצאי 2של  ופתוח בשעות השיא בלבד ומיועד לתח"צ ולרכבים בעלי תפוסה

בעקבות פתיחת הנתיב
12
: 

 )זמני הנסיעה של כלל הנוסעים התקצר משמעותית )בכלל הרכבים 

 בכלי רכב ללא נוסעים נוספים ירד שיעור הנוסעים 

  כתוצאה מהקמת הנתיב בכלל הנתיביםשיעור שיתופי הנסיעות עלה 

 

 קידום אמצעים טכנולוגיים

מערכות מקוונות )אתרי אינטרנט ואפליקציות( עשויים להוביל לשינוי כאמור שימוש באמצעים טכנולוגיים כגון 

 הרגלים חברתיים שיובילו מצדם לשימוש יעיל בכלי הרכב הקיימים. קהלי היעד של אמצעים אלו מתחלקים לשניים:

                                                
11 http://www.vehicleoccupancy.com/ 
 

12 https://2carshare.liftshare.com/whatare2pluslanes.asp 
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  עבור אינדיבידואלים המאפשר התאמת צרכי נסיעה )יעד, מקום איסוף, מועד נסיעה ותשלום(. האתר המוביל

  13חברים. 345,000 -עם כ liftshareחום זה בשוק השיתוף הבריטי הינו בת

 80%-מערכות כאלה )כ 1,500 -עבור ארגונים או קבוצות של ארגונים )פארקים עסקיים וכדומה(. ישנם כ 

בממוצע( בצמצום הגודש  21%(. למערכות אלו השפעה ניכרת )עלייה של liftshareמוטמעות באתר 

 14ערים.התחבורתי בכניסה ל

 

 שינוי בשיעורי התפוסה ברכבים פרטיים בציי רכב של ארגונים עסקיים שונים

 )לפני/אחרי שימוש במערכות מקוונות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ק"מ. עדות ברורה לכך כי תמיכה  8-40 -מהנסיעות הרשומות הינם נסיעות במרחקים בין כ 56% -על פי האתר, כ

 בתוכניות לעלייה בשיעור מקדמי המילוי תצמצם באופן ניכר את זיהום האוויר והגודש התעבורתי לנוסעים יוממים.  

 

 liftshare.com, UK –מקרה בוחן 

  סטודנט שחווה ממקור הראשון את המודל הגרמני של שיתוף נסיעות הגרמני על ידי  1998הוקם בשנת

""Mitfahrzentrale.  משתמשים רשומים באתר. על פי נתוני האתר כ 327,000-ישנם כ 2012נכון לאפריל-

טון של פליטות  108,000נסיעות מיותרות(, צמצום של  78,000 -מיליון ק"מ של נסיעה נמנעו בשנה )כש 530

CO2  ליש"ט פר נוסע בשנה.  1,000וחיסכון של 

                                                
13 https://liftshare.com/uk 
ראוי לציין כי על אף בקשות מארגונים שונים למשרד התחבורה הבריטי . 2002צאי מחקר שנעשה במשרד התחבורה הבריטי בשנת ממעל פי  14

 . אף מחקר רציני לא נעשה -לביצוע מחקרים מעמיקים בנושא זה 
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  משתמשים רשומים פרטיים יכולים להציע השתתפות בנסיעה עמם )בעלי הרכב( או להשתתף בנסיעה עם

בעלי רכב אחרים )"הטרמפיסט"(. האתר מציע מס' אופציות רלוונטיות בהתאם לדרישות שהוזנו על ידי 

 השני לתיאום סופי. המשתמש ומאפשר לשני הצדדים ליצור קשר אחד עם

  למשתמשים אפשרות לתעדף את רצונותיהם לגבי סוג המשתתפים בנסיעה עמם )לפי מגדר, איסור על

עישון/חיות/מוסיקה/מזון ומשקאות ועוד(. בנוסף לכך האתר מציע בהתאם להעדפות המשתמש מספר קטעי 

ום האיסוף הראשוני ועד יעד נסיעה עם נהגים שונים בהתאם לאורך הנסיעה או נסיעה עם אותו נהג ממק

 הנסיעה הסופי. 

 ארגונים שונים לרבות רשויות מקומיות, עסקים ומרכזי עסקים( יכולים לפקח ולנהל  1,200 -לקוחות עסקיים )כ

ים יאת ציי הרכב שברשותם באמצעות האתר וזאת בנוסף לשירותים נוספים כגון תמיכה טכנית, כלים שיווק

ץ מועסקים לשיתוף נוסעים, שליחת עלונים רבעוניים הכוללים טיפים ועדכונים מרויהמותאמים לעסק לצורך ת

 שונים ועוד.

  דמי השימוש באתר למשתמשים פרטיים הינו חינמי לחלוטין. מקור ההכנסות העיקרי הינו מלקוחות עסקיים

פק את בגין התקנה/הקמה חד פעמית ועלות רישיון שנתית. הכנסות מהפעילות העסקית מאפשרת לאתר לס

 תכניה ללא עלות לציבור הרחב. 

  משתמשים פרטיים, חופשיים להחליט על הסדרי תשלום ככל העולה על רוחם )למשל, בעת נסיעות ארוכות

סא הנהג או החזר עלות נסיעה לקילומטר(. האתר מספק 'מחשבון' בכדי לסייע לחשב יבצורת התחלפות בכ

את הנסיעה, המרחק, עלות הנוכחית של דלק, נפח מנוע  עלויות נסיעה )מבוסס על מספר האנשים שחולקים

ובלאי(. כל עוד ההחזר שהנהג מבקש אינו עולה על העלות המוערכת, הרי שהנהג אינו עושה רווח והביטוח 

 האישי לא יושפע מכך. 

  באמצעות האתר, ארגונים עסקיים יכולים לנהל את מתחמי החנייה שלהם וכן לקבל דוחות על חיסכון שנעשה

(. על CSR. החברות יכולות להשתמש בנתונים אלו במסגרת האחריות התאגידית של החברה )CO2בפליטת 

פי מחקר שנעשה האינטראקציה בין צוותי העבודה במהלך נסיעות אלו משפרות את הידע בין מחלקות 

 ומקדמות שיתופי פעולה בניהם. 

יטי מראה כי שיתוף נוסעים הינו הכלי היעיל תועלת שנעשה על ידי משרד התחבורה הבר-שימוש בניתוח עלות

ליש"ט שמוצאים על תוכניות לשיתוף  1ביותר לצמצום גודש תעבורתי וצמצום זיהום אוויר. ברמה הלאומית על כל 

 (.benefit to cost ratio of car sharingליש"ט ) 72נוסעים התועלת הינה 
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 ארה"בנתונים והתפתחויות ב 3.4

ממדינות ארה"ב. נראה שבמרבית המדינות האחרות אין  22היו נתיבים כאלה ב  2008)בתשלום( מהווים נדבך בהתמודדות עם עומסי תנועה בארה"ב. ב   HOTו HOVנתיבי 

פעילים, השאר בשלבי תכנון  301"ב )בארה HOVנתיבי  395הפדרלי על שערך מנהל הכבישים  15בעיות תנועה המחייבות הקמה והפעלה של נתיבי העדפה. בסיכום תקופתי

. יש לשים לב שרוב נתיבי שונים( מובאים נתונים פיזיים של כל נתיב, כמו גם הסדרי ההעדפה למספר הנוסעים ברכב או סוג הדלק בו נעשה שימוש כפי שמוצג בלוח שלהלן

 נוסעים.  2נוסעים, וגם כאשר הנתיב בתשלום יש לרוב פטור מכך לרכב עם  2עוט המקרים עם נהג+ העדפה מאפשרים כניסת רכב פרטי עם נהג+ נוסע, במי

 

 והסדרי ההעדפה המקובלים בהם במדינות נבחרות בארה"ב העדפהאורכם בקילומטרים של נתיבי  -13לוח 

 HOV HOT סוג מסלול
אוטובוסים 

 בלבד

בסלילה, 

 טרם הוחלט
 סה"כ

 *+3 *+2 מדינה
תקופות לפי 

 יום
+ פטור, 2
 באגרה 1

+ פטור, 3
 2ו 1

 באגרה

פרטי 
 באגרה

 2,216     168 13 57 1,978 קליפורניה

 733  5     10 719 וושינגטון

 202  17     34 151 ניו יורק + ניו ג'רזי

 256 69       187 פלורידה

 235        235 אריזונה

 166        166 טנסי

 908 360   103   174 271 ווירג'יניה

 551   10  183   356 טקסס

 1,034 220    396   418 מדיניות נוספות 13

 6,301 649 22 10 103 746 13 274 4,483 סה"כ

 100  0.4 0.2 1.8 13.2 0.2 4.9 79.3 התפלגות הקיים )%(

 

מנתיבי העדפה אלה היתר כניסה לרכב היברידי עם נהג בודד בחלק *

                                                
15 A Compendium of Existing HOV Lane Facilities in the United States, Federal Highway Administration 

HOV Lane Performance, 2008     
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בארה"ב, רובם מתירים נסיעה  2013כבשישי האגרה שהיו פעילים בשנת  18, נראה כי מתוך HOTבאשר לנתיבי 

אנשים בלבד )נהג + נוסע( ואין שום כביש שזהה במאפייניו לנתיב  2פטורה מתשלום לכלי רכב עם תפוסה של 

נוסעים מלבד  3ישראל מבחינת סף הפטור ומאפשר נסיעה ללא תשלום רק כאשר מצטרפים המהיר היחיד ב

הנהג. בחלק מכבישי האגרה המוזכרים בלוח להלן ניתן הפטור מאגרה גם לכלי רכב היברידיים/ חשמליים עם נהג 

 בודד. 

  2013 בארה"ב המעניקים פטור מאגרה לכלי רכב רבי תפוסה בשנת HOTנתיבי  - 14 לוח

 סף הפטור מאגרה כביש מדינה
ממוצע נסיעות יומי 

 בתשלום
ממוצע נסיעות יומי 

 ללא תשלום

 קליפורניה

I-15 2+ 5,530 22,026 

I-680 2+ 2,000 13,000 

SR 237/ I-880 2+ 1,900 7,300 

I-110 2+   

SR-91  3חצי מחיר ל+   

I-10 3+   

 I-25 2+ 3,900 8,400 קולורדו

 I-95 3+ 1,000 59,000 פלורידה

 I-85 3+ 3,000 16,000 ג'ורג'יה

 מינסוטה
I-394 2+ 5,000 78,000 

I-35W 2+ 4,000 48,000 

 טקסס

I-10W 2+ 5,200 8,300 

I-45 2+   

US-59 2+   

US-290 2+   

 I-15 2+ 13,000 173,000 יוטה

   +I-495 3 וירג'יניה

 SR-167 2+ 3,500 8,000 וושינגטון
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 פירוט אמצעי מדיניות לעידוד נסיעות משותפות .4

 כלים בתחום התשתיות. 4.1

  פיתוח נתיביHOV כתחליף לנת"צים וכתוספת 

נוסעים ומעלה(, חלקם בכל שעות  4מרבית נתיבי התחבורה הציבורית בארץ מאפשרים כניסה לכלי רבי תפוסה )

( וחלקם רק בשעות השיא. נת"צים רבים לא 6:00-20:00היממה, חלקם ברוב שעות היממה )למשל בשעות 

בסופי השבוע בהם התחבורה הציבורית דלילה ביותר אם  4כלי רכב עם מקדם מילוי נמוך מ מאפשרים גישה ל

האוכלוסייה והנסועה בכבישי הארץ, יש צורך בניצול יעיל יותר של רשת  ,בכלל קיימת.  עם הגידול ברמת המינוע

ע"י הקטנת קריטריון  יעשה זאתבצורה סבירה בחלקם, יבי התחבורה הציבורית שלא מנוצלים הדרכים ובפרט נת

 מקדם המילוי לרכבים הרשאים להיכנס לנתיב, או לחילופין מכירת עודפי קיבולת לכלי רכב המעוניינים בנסיעה

מהירים ונתיבי אגרה  1כפי שנעשה במדינות מערביות ובארצנו בדמות הנתיב המהיר בכביש  גדושה פחות

  הדומים לו שנמצאים בתכנון בימים אלו.

כחלק מהמדיניות המוצעת, ובשילוב עם  HOVמוצעת לבדיקה רשימת של נת"צים באזור ת"א להסבה לנתיבי  

עירוניות. -אין בה רחובות עירוניים ושולי דרכים בין האמצעים הנוספים. הרשימה כוללת נתיבים בגישה למע"ר.

+ נוסעים, 2בדרכים המוצעות רמת ניצול הנת"צ ע"י אמצעי תח"צ נמוכה, ויש בהם עודף קיבולת המוצע לרכב עם 

 לשיפור היעילות התחבורתית של הנתיב וכדי לעודד את הנסיעות המשותפות. 

 פון.איילון דרום, נת"צ בבוקר לכיוון צ -20כביש  .1

 דרך נמיר ממחלף גלילות דרומה .2

 מכיכר הלוחמים )שד' לוי אשכול( בחולון לצומת חולון .3

 רח' השריון מצומת חולון לקיבוץ גלויות -בהמשך .4

 רח' החרש בת"א.  -בהמשך .5

 צומת חולון(.  -)גנות 20לכביש  4בין כביש  44כביש  .6

 ציר משה דיין במערב ראשל"צ .7

 מראשל"צ לבית דגן 412כביש  .8

יתבצע ניסוי בנתיבים המוצגים לבדיקת היקפי התנועה בכפוף להיתרי כניסה לכלי רכב עם מקדם ראשון בשלב ה

+, נתוני התנועה ישוו לעומת המצב הנוכחי ותוערך אפקטיביות ההעדפה החדשה גם בזרימת התנועה 2מילוי של 

 ירה של תחבורה ציבורית.בכלל הנתיבים הכביש וגם בצפיפות הנתיב הייעודי שעדיין צריך לספק זרימה מה
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 הקלת הקריטריון לפטור בנתיבים המהירים 

מאגרה, מקבלי הפטור בקרב סקר מעיבוד שנעשה על נתוני הפעילות של הנתיב המהיר ומממצאי ה נלמדכפי ש

תגדיל ללא ספק את מספר כלי הרכב הזוכים בנסיעה פטורה מאגרה וכפועל יוצא את מספר הורדת סף הפטור 

העוברים בנתיב, נוסעים אלו יעברו בחלקם מנסיעה ברכב לנסיעה משותפות עם אחרים מאחר והורדת הנוסעים 

, חלקו השני של הנוסעים יגיע מתח"צ תקל משמעותית על ארגון הנסיעה ואיסוף הנוסעים 2סף הפטור לנהג + 

ח"צ אינו בסדר גודל לאור קיצור זמני ההמתנה והנסיעה, והשיפור היחסי בנוחות. עם זאת מס' העוברים מת

יצריך ביטול קווים או הקטנת תדירות ולכן יתרום להפחתת הצפיפות ולהגברת נוחות הנסיעה לנוסעים שיישארו ש

 בתח"צ גם לאחר הפחתת הפטור.

נוסעים ומעלה הינו ייחודי  4שוב שהסדר הפטור הנוכחי בנתיב המהיר בו פטורים מאגרה כלי רכב עם  נדגיש

נוסעים ומעלה ובמקרים  2יבי אגרה דומים בעולם בהם הפטור ניתן לרוב לכלי רכב עם מהנוהג המקובל בנת

נוסעים, באף נתיב בעולם לא קיים הסדר בו רק כלי רכב בעלי מקדם מילוי  3מסוימים לכלי רכב עם לכל הפחות 

 לפחות פטורים מאגרת הנסיעה. 4של 

המהירים החדשים שמתוכננים כיום ואף לשקול  בנתיבים 2יש מקום ליישם את הקלת הפטור מאגרה לנהג + 

 .2הנחה מסוימת לכלי רכב בעלי מקדם מילוי של 

 .4בכל שעות היום מוצג בנפסח  2ניתוח תועלות מהקלת הפטור מאגרה בנתיב המהיר לנהג +

 חניונים לאיסוף ויצירת נסיעות משותפות 

ויתור על הרכב הפרטי בנסיעות אל יעדים בלב מלבד חניוני "חנה וסע" הפזורים סביב מרכזי הערים שמטרתם 

אליהם הדרכים עמוסות, ובמקום זאת עידוד הנסיעות בתחבורה ציבורית אל יעדים אלו, יש צורך  מטרופוליןה

אשר מקומות חניה כ 2,000כדוגמת חניון שפירים, חניון זה מונה בהקמת חניונים לשם ארגון נסיעות משותפות 

, בימים אלו שוקדים על הוספת קומה שניה שתרחיב את קיבולת ון על סף תפוסה מלאהבימי פעילות רגילים החני

. רוב מקומות החניה בחניון שפירים משמשים את נוסעי השאטלים, אך יש גם החניון ותענה על הביקוש הגובר

. עמדות עיםכאלו המחנים את רכבם בחניון ומתאגדים לנסיעה ברכב אחד, לנוחיות אלו עמדה להמתנה ואיסוף נוס

איסוף וחניונים מסוג זה נחוצים לצורך ארגון פשוט ונוח של נסיעות משותפות, זאת ראוי לשלב יחד עם שיתוף 

או מבוקשות באמצעות אפליקציות או אתרים המספקים פלטפורמה לתיאום ו/ מידע יעיל על נסיעות מוצעות 

 ושידוך נסיעות משותפות.

  תפוסההעדפות בחניונים לכלי רכב רבי 

ברחבי העולם קיימים הסדרים שונים להעדפת כלי רכב עם מקדמי מילוי גבוהים בחניונים עירוניים, במקומות 

העבודה ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. החל ממקומות חניה מועדפים )עדיין בתשלום מלא( השמורים לרכבים אלו 

נכון להיום, אין בישראל הסדרי העדפה ועד להנחות ופטור מלא מעלות החניה בהתאם למקדם המילוי ברכב. 

בחניונים לכלי רכב רבי תפוסה מלבד יוזמות עצמאיות של מעסיקים ספורים שמעודדים את עובדיהם להפחית את 
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שיתוף נסיעות, ע"י השימוש ברכב הפרטי בנסיעות לעבודה ומעניקים הטבות שונות לחוסכים במקום חניה בין אם 

ת לכלי רכב רבי תפוסה בחניונים עירוניים מבוקשים ובמקומות העבודה )ייתכן הטבוהגעה בתח"צ או אופניים. 

וותר על הרכב תגמול כספי מאחר ולרוב המעסיק סופג את הוצאות החניה ( יעודדו את הציבור לשתף נסיעות ול

התערבות מסוימת לצורך עידוד המעסיקים להקל על עובדים  שהפרטי במקרים מסוימים, ככל הנראה תידר

ובין אם ע"י הפחתת מקומות החניה המוקצים לעובדים והעדפת  משתפים נסיעות בין אם ע"י הטבות ותגמוליםה

 מקומות החניה האפשריים לעובדים המגיעים יחדיו.

 משותפות נסיעות ועידוד. כלים להקלה 4.2

 פתרון בעיית הביטוח ותשלום על הנסיעה מבחינה חוקית 

חלוקת הוצאות הנסיעה בין המשתתפים בנסיעה משותפת מעוררת בעיה מבחינת ביטוח הרכב, שכן קבלת כיום, 

מתאים ועצם קבלת תשלום על הנסיעה חושפת את הנהג אל מול תשלום על נסיעה מותרת אך ורק לבעלי ביטוח 

"י ח"כ יריב לוין שהוגשה ע 2009חברת הביטוח במקרה של תאונה או אירוע ביטוחי אחר. בהצעת חוק משנת 

( כנסיעה לצרכים פרטיים, לרבות לעניין ביטוח carpoolהוצע להגדיר נסיעה משותפת )והח"כ לשעבר ניצן הורביץ 

הרכב, שאינה מהווה הסעה למטרות מסחריות מהסוגים המנויים בפקודת התעבורה. כמו כן, הוצע לקבוע כי 

רות מכל מס, בתנאי שהשתתפות מי שאינו נוהג ברכב ההוצאות וההכנסות הכרוכות בנסיעה משותפת יהיו פטו

בעלויות הנסיעה לא תעלה על מכפלת מס' הק"מ בעלות לק"מ שתקבע ע"י החשב הכללי. קידום חוק זה ו/ או 

כמו גם קביעת עלות לק"מ סבירה לצורך אחדות ופשטות  תקנות רגולטוריות בתחום המגנים על נהגי הרכבים

  עות משותפות. התשלום, יקלו ויעודדו נסי

 מיסוי נסיעות בשעות הגודש באזורים צפופים 

בדרך התואמת את העלות השולית הכוללת של הנסיעה בו, והמשקפת את הצפיפות בדרך עשויה מיסוי הרכב 

בין הנוסעים ויקל על הנהג(, יחד עם הכוונת נסיעות לשעות עמוסות פחות, להגדיל את מקדם המילוי )המס יתחלק 

 . או נסיעות משולבות בין רכב פרטי לתח"צ ועודמעבר לתח"צ 

בניסוי "נעים לירוק" זוכים המשתתפים לתגמול כספי במידה ושינו את הרגלי נסיעתם לשעות פחות צפופות או 

אזורים עות משותפות. הארץ חולקה לשלושה סוגי נסיהפחתת מספר נסיעות הרכב, בין היתר בדרך של לחילופין ל

ושפל(. בניסוי מחושב מחיר לכל  טרופולין ופריפריה( וכך גם תקופות היום )שעות שיא, ביניים)מטרופולין, שולי המ

את זמני )בהשוואה למדידה קודמת ללא תמחור הנסועה( נוסע ששינה . בהתאם לאזור ושעת הנסיעהנסיעה 

כספית על כך  תוגמלמוהצטרף לנסיעה בשעות שיא נסיעתו ברכבו הפרטי או לחילופין ויתר על נסיעה ברכבו 

 .תגמולהמטרת הניסוי לבחון האם נהגים ישנו את הרגלי נסיעתם תמורת )אקוויוולנט להפחתת מס עתידית(. 

בכל הארץ לכל כלי הרכב מיסוי נסיעות בשעות ואזורים גדושים  כוללת יחולבמידה והניסוי יהפוך למציאות כאמור, 

 גרות רישוי, מיסוי על הדלק ועוד. א -במקביל להקלה במיסוי הכללי
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בנסיעות בגודש, לרוב ע"י שינוי שעת הנסיעה אך גם  10%תוצאות ראשונות מהניסוי מצביעות על הפחתה של כ 

נסיעות משותפות, שימוש בשאטלים משפירים ועוד. ככלל אין ספק שמיסוי נסועה כתלות בזמן ובאזור בדרך של 

מאגרות בעתיד יהיה מקום לבדוק מתן פטור מלא לרכב רב נוסעים עות משותפות. יכוונו נוסעי רכב פרטי ליותר נסי

 הגודש. 

 מידע להתארגנות לנסיעות משותפותלשיתוף  ואתרים אפליקציות 

אתרים/ אפליקציות לשיתוף נסיעות מקטינים את פערי המידע ומהווים גשר בין נהגים ונוסעים המחפשים נסיעה 

 כיום קיימים שני סוגים עיקריים של אתרים לשיתוף נסיעות:משותפת לכיוון/ יעד זהה. 

 כלל ארצייםאתרים  אתרים ייעודיים

MyFanZone.co.il )אירועי ספורט( RideWith (Waze) 

 Pickapp.co.il אפליקציה לעובדי קריית עתידים

Gov.pickapp - לעובדי המשרד להגנת הסביבה LaZooz 

 BeepMe לעובדי בנק הפועליםאפליקציה  -נוסעים ביחד" "

לוחות טרמפים בקבוצות פייסבוק ופורומים של 
 םיאגודות סטודנט

Tremp.co.il 
Saiti.co.il 

 

אתרי שיתוף נסיעות רבים נפתחים אך נסגרים במהרה מפאת תפוצת משתמשים נמוכה וקשיי תקציב להגדלת 

מחד על טכנולוגיה בשלה ליצירת ממשקים הפרסום מאחר שלרובם אין מודל עסקי ברור, מקרים אלו מלמדים 

 והגברת תודעת הציבור לשימוש בהן.לשיתוף נסיעות, ומאידך על הצורך בעידוד פלטפורמות מסוג זה 

אשר בו  Pickappמבין האתרים הכלל ארציים שמאפשרים הצעת/ מציאת נסיעות משותפות, ראוי לציון האתר 

 900הארץ, רוב הנסיעות באתר הן נסיעות קבועות בתדירות יומית )כ ניתן למצוא נסיעות ליעדים רבים ברחבי 

נסיעות קבועות בכל יום( ובתוך כך מאפשרות לתאם הסדרים ארוכי טווח בין המשתמשים. בלוח להלן מוצגים יעדי 

 נסיעות קבועות פופולאריים ומספר הנסיעות היומיומיות אליהם.

 Pickapp( ליעדים נבחרים כפי שפורסם באתר מספר הנסיעות היומיומיות )קבועות -15לוח 

 יעד מספר נסיעות

 תל אביב 278

 ירושלים 88

 הרצליה 65

 פתח תקווה 38

 ראשון לציון 35

 חיפה 33

 רמת גן 28

 הנתיב המהיר 24

 ישובים אחרים 304

 סה"כ 893
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הנתיב המהיר, כאשר בשעות תהליך חשוב נוסף שמתפתח באתר הוא התיאום בין נהגים לנסיעה משותפת דרך 

( לפחות זכאים לנסיעה הפטורה מתשלום בנתיב המהיר, דבר החוסך כסף 3נוסעים )נהג + 4השיא כלי רכב עם 

 וזמן יקר לכל הנוסעים ברכב.

 

זיהו את הפוטנציאל בשידוך נסיעות משותפות באמצעות אפליקציית הניווט וכרגע מציעות  Googleו   wazeגם 

)זמינה כרגע רק למכשירי אנדרואיד ובמסלולי נסיעה מוגדרים(, האפליקציה  RideWithפלטפורמה ניסיונית בשם 

לולים דומים מזהה את מסלול הנסיעה העיקרי של המשתמשים בשעות העומס ומציעה ביוזמתה לנהגים עם מס

נסיעות בלבד ביום מהבית לעבודה ובחזרה במטרה להפחית עומסים  2"לאחד" נסיעות. האפשרות זמינה ל

משוערות בשעות השיא באזורי הביקוש. בנוסף, האפליקציה מחשבת תשלום מומלץ על סמך עלויות בלאי ודלק 

תשלום מסוכם מראש והכסף מועבר של מסלול הנסיעה, הנוסעים יכולים להסכים על תשלום נמוך מהמוצע. ה

 אוטומטית מהנוסעים לנהגים. הסכום כולל את תשלום העמלה לנסיעה.

 

נדמה כי השימוש באתרים ייעודיים המתרכזים בנישות ספציפיות בהתאם ליעד/ מאפיין מסוים, מאפשר 

פליקציה, עדות למשתמשים להרגיש שייכות לקבוצה מסוימת ובכך להגדיל את תדירות שימושם באותו אתר/ א

המספקת פלטפורמה פשוטה וידידותית להצעת/ מציאת נסיעות משותפות  fanzone תחיה לכך היא אפליקציי

וכבר הספיקה לחולל מהפכה בדרכי ההגעה למשחקי  2014לאירועי ספורט, האפליקציה קיימת רק מתחילת שנת 

ים בכל רחבי הארץ וקיים שיתוף פעולה הכדורגל של אוהדי קבוצת 'מכבי חיפה', מאחר שאוהדי הקבוצה פזור

הדדי והדוק בין קבוצת הכדורגל לראשי המיזם החברתי. בלוח הבא ניתן לחזות בהבדלי הנסיעות המשותפות בין 

הקבוצות השונות כאשר 'נהגים' מוגדרים כאוהדים אשר מגיעים ברכבם הפרטי למשחק ומחפשים שותפים לדרך, 

ו'מעוניינים להצטרף' הצהירו שמחפשים טרמפ  נסיעה משותפת דרך האתר צאמ'מצטרפים' מוגדרים כמי שחיפש ו

. ראוי לציין שלא כל הנסיעות המשותפות מדווחות לאתר מאחר ופרטי הקשר של המשתמשים חשופים למשחק

 וניתן לסגור נסיעה בדרך טלפונים ולא לעדכן על כך באתר/ אפליקציה.

 נבחרים העונהנתוני נהגים ומצטרפים במשחקים  -16לוח 

מעוניינים 
 להצטרף

 תאריך משחק נהגים מצטרפים

 15/09/2014 בני סכנין -מכבי חיפה  141 97 128

 16/11/2014 בוסניה -ישראל  33 10 17

 06/12/2014 הפועל קריית שמונה -מכבי חיפה  119 55 84

 8/12/2014 בית"ר ירושלים –מכבי תל אביב  45 8 54

 27/12/2014 בית''ר ירושלים -חיפה מכבי  263 113 137

 11/01/2015 מכבי תל אביב -מכבי חיפה  140 55 73

 14/03/2015 הפועל חיפה -מכבי חיפה  146 71 78

 28/03/2015 ווילס -ישראל  100 40 356
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מנתוני הפעילות עולה כי ישנה דרישה לשיתוף נסיעות הן מצד הנהגים והן מצד המצטרפים והיקף הפעילות 

באתרים המספקים ממשק העוזר לשידוך בין הצדדים עולה עם הזמן )אם כי בקצב מתון(, ניתן להיווכח כי לפרסום 

אפקט חיובי רחב על מספר המשתתפים באתרים אלו, ומאחר ולרוב האתרים אין מודל עסקי ברור והכנסותיהם 

ציות לשיתוף נסיעות והגדלת אפסיות, השקעה מסוימת בהגברת מודעות הציבור לקיומם של אתרים/ אפליק

 תפוצת המשתמשים תוכל להעצים את התופעה ולהקטין את הגודש בכבישים.

 שיתוף נסיעותועידוד  פרסוםדרכים ל 

יעילות וכדאיות הנסיעה בנסיעות משותפות עם אחרים תלויה בגודלה של קהילת משתפי הנסיעות, ככל 

כך התיאום בין המציעים נסיעה זו לבין המחפשים אותה יהיה הדוק  נגשו ליותר אנשיםושהנסיעות המשותפות י

הנהג לנוסעים תשתפר הודות  זמני היציאה ביןהתאמת האיסוף יתקצר ו ודותיותר, המרחק בין הנוסעים לנק

לשם כך יש צורך בהרחבת קהילת משתפי הנסיעות בין אם ע"י  לאפשרויות הרבות שיעמדו לפני הנוסעים השונים.

פסיבי של התופעה בעזרת פרסומים והגדלת התודעה ובין אם ע"י שיטות המתמרצות את משתפי הנסיעות עידוד 

אפשרויות תגמול שונות כדוגמת הטבות ממקום העבודה, בחניונים עירוניים ונתיבים מיוחדים ועד בעזרת 

 (.LaZoozתמריצים כספיים למשתפי נסיעות תדירים )כנהוג באפליקציית ל

המישור הכללי, המתמקד בהגדלת מאגר משתפי  .1בשני מישורים:  שנעשו בעולם יש לפעול לפי ניסיונות

הנסיעות ע"י פלטפורמות לשידוך בין נהגים לנוסעים פוטנציאלים כדמות אפליקציות ואתרים כלל ארציים, התמריץ 

. יש ליידע ולעודד את הציבור , מקומות מועדפים והנחות בחניוניםHOV/HOTבמישור זה יתבטא בהטבות בנתיבי 

המישור הפרטני, מתמקד ברמת  .2הרחב ביתרונות הנסיעה המשותפת ע"י פרסומים באמצעי המדיה השונים. 

הטבות  באמצעותובו על המעסיק לעודד נסיעות משותפות בקרב העובדים כאשר ניתן לתמרץ זאת מקום העבודה 

, יצירת פורום או הגמשת שעות ההגעה והיציאה ,ניוןמקומות מועדפים בח, )גם בתחום המיסוי( כספיות

פלטפורמה דומה להצעת נסיעות משותפות, ארגון ותשלום על נסיעה הביתה למי שהגיע כנוסע ונאלץ לחזור 

 .לביתו במהלך היום עקב מקרה חירום או מחלה
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 ניתוח תועלות מהגדלת מקדמי המילוי .5

 תועלת ברמת המשקהערכת ה 5.1

יכולה להקטין באופן נקיטת צעדים להגדלת מקדמי המילוי כפי שנעשה במדינות מערביות וכפי שתואר לעיל 

 שפר את נוחות הנסיעה. הנסיעה במיוחד באזורים צפופים ול קצר את זמנימשמעותי את הגודש בכבישים, ל

"א לפי מודל ת"א לשנת לצורך הערכת התועלת למשק מנקיטת צעדים אלו בוצעו הצבות תנועה במטרופולין ת

של שיעורי הפחתה בנסיעות הרכב מטריצת הוכנה כדוגמא בלבד . אזורים עיקריים 15 , המטרופולין חולק ל2020

בין  2%של רמות הפחתה. מהפחתה מינורית  ארבע. נקבעו קלה במקדמי המילויכתוצאה מעליה יעד -מוצאבין 

אלה שיעורי הפחתה נטו, המביאים בחשבון שבחלק בנסיעות למרכז המטרופולין.  8%פריפריאליים ל  אזורים

של  יישום אפשרימבטאים  דרגותה מהמקרים המצטרפים לנסיעות משותפות ברכב פרטי יעברו מתח"צ. ארבע

ומעלה,  2היתר נסיעה בנת"צ לבעלי מקדם מילוי של בין , םאמצעי מדיניות שונים לעידוד נסיעות משותפות, ביניה

 . יםפוהחלה אפשרית של אגרת גודש באזורים צפובמרכז המטרופולין הקלות והטבות בחניונים באזור היעד 

אזור היעד יחדיו, כך למשל בנסיעות בין רחובות הפחתות נערכה לפי אזור המוצא וכאמור, דיפרנציאליות ה

אין סימטריה בין הכיוונים. . (8%) מאשר בנסיעות מראשל"צ לתל אביב( 2%)ה נמוך שיעור ההפחתה יהי לאשדוד

הצבות התנועה בוצעו לפי מודל ת"א ההפחתה בנסיעות מת"א לראשל"צ נמוכה ביחס להפחתה מראשל"צ לת"א. 

 בשעות השיא בבוקר. 2020לשנת 

ביקוש האה מהפחתת כתוצבשעות שיא הבוקר שעות רכב בשעה  8,000צמצום חזוי של כ  מצאהצבות המודל נב

בשל  מיליוני ש"ח בשנה 720של מעל  תועלת כספיתדיפרנציאלית במטרופולין ת"א, צמצום זה מתורגם לה

החיסכון בזמן ובעלויות תפעול הרכב. שכר העבודה ומקדמי עלויות התפעול כפי שמתוארים בנוהל פר"ת 

 מתבססים עליהם מוצגים להלן.וחישובי התועלת ה 02/2015מעודכנים לחודש 

 במטרופולין ת"אבנסועה כתוצאה מהפחתה דיפרנציאלית  2020חישוב תועלות למשק בשנת  – 17לוח 

 7,977 2020בשעת שיא בוקר במטרופולין ת"א לשנת )יר"מ( חיסכון בשעות רכב 

 1.5 מילוי ממוצע ליר"מ )כולל בתח"צ(מקדם 

 ₪ 28.32 עלות שעה משוקללת לפי מטרת הנסיעה

 7 ביחס לתועלת שעת שיאאקוויוולנט תועלת יומית 

 250 בשנה םימים אקוויוולנטיי

 ₪ מיליון 593 2020ב  נוסעיםשעות בתועלת שנתית מחיסכון 

 קמ"ש 1.57 גידול במהירות הנסיעה במטרופולין בזכות ההפחתה

 אלפי ק"מ 102 הפחתת נסועה שעתית במטרופולין

 ₪ מיליון 130 בעלויות תפעול תועלת שנתית מחיסכון

 ₪ מיליון 723 2020לשנת חסכון כולל מקיצור זמני נסיעה והפחתת עלויות תפעול 



53 

 

. שינוי זה 1.24ל  1.2ני מ יבמקדמי המילוי בבוקר בממוצע מטרופולתועלת זו מושגת ע"י שינוי פעוט יחסית 

ההשקעה הנדרשת לצורך השינוי . משעות היר"מ בשעת שיא בוקר ממוצעת במטרופולין ת"א 1.6% מפחית

אם  הנ"ל זעומה יחסית לתועלת האפשרית, אינה טומנת בחובה סיכונים רבים ולא מצריכה שינויים מרחיקי לכת

 .הקיימת תבכלל בתשתי

המתנה נסיעה וקיימת תועלת מחיסכון בזמני אצל נוסעים שעברו מתח"צ לנסיעה משותפת ברכב יש לציין כי 

ואף משיפור בנוחות הנסיעה, מנגד, נוסעים שנסעו ברכבם וכעת נוסעים ברכב אחר בתור מצטרפים חווים לתח"צ 

והתועלות נראה כי שתי  הרעה מסוימת בנוחות הנסיעה והתאמות זמן באיסוף ובהגעה לעבודה. מחישובי הזמנים

 השנייה במידת מה ולכן לא באות לידי ביטוי בתועלת השנתית למשק. תופעות אלו מקזזות אחת את

דיל את מקדמי המילוי ותפחית את הגודש ברשת הדרכים, השקעה גוברת בקידום ועידוד נסיעות משותפות תג

ניתוח רגישות המתאר את התפלגות מס' הנוסעים ברכב הפרטי בהתאם לעוצמת השפעת עידוד התופעה או 

למקדמי המילוי לחילופין הפחתת שעות היר"מ במטרופולין מוצג להלן, הלוח קושר גם בין שיעור הפחתת הנסועה 

 הצפויים כתוצאה מכך.

 התפלגות מס' הנוסעים ברכב הפרטי בהתאם להשפעת מהלכים לעידוד נסיעות משותפות – 18 וחל

 שיעורי הפחתת יר"מ מכלל התנועה
  

 מס' נוסעים ברכב מצב קיים 1% 2% 3% 4%

76.3 78.3 80.2 82.2 84.1 1 

19.2 17.6 16.2 14.6 13.2 2 

3 2.7 2.3 2 1.6 3 

1.2 1.1 1 0.9 0.8 4 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 5 

 סה"כ 100% 100% 100% 100% 100%

 מקדם מילוי 1.2 1.225 1.25 1.275 1.3

לידי ביטוי בניתוח זה בהפחתת שיעורי היר"מ לעידוד שיתוף נסיעות מובאת שונים השפעת אמצעי מדיניות 

תחלקים משותפות ומ במטרופולין. מס' הנוסעים אינו משתנה כתוצאה ממהלכים אלו, אותם נוסעים יוצרים נסיעות

נוסעים  2ע"י כלי רכב עם  יתרחשנראה כי עיקר ההפחתה במס' כלי הרכב עם נוסע בודד על פחות כלי רכב. 

פחות מסובכת נוסעים  2נסיעה משותפת של בלבד )נהג + נוסע( ועל מעבר זה יש לתת את הדגש מאחר ויצירת 

 4נסיעות של מעל ל העביר נהגים בודדיםלות ריאלי נוסעים. פח 3-5פחות התאמות מנסיעה משותפת של דורשת ו

נהגים לרכב אחד יהיה  2נוסעים כפי שנהוג בהסדרי העדפה בנתיבי תחבורה ציבורית רבים בארץ ועידוד איחוד 

 פשוט יותר ויספק את התוצאות הרצויות.  
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 הערכת התועלת ברמת משתמש הדרך 5.2

ור נסיעות משותפות, הקודם יש צורך לגרום למשתמשי הדרך ליצבכדי לממש את התועלות כפי שתוארו בסעיף 

ית למשתמשי הדרך מגלה שקיים רווח במונחי תועלת כספית לשני הצדדים )הנהג והנוסע התועלת האישאמידת 

נוסעים. רווח זו מביא בחשבון חלוקה בהוצאות הנסיעה ו"שווי" אי נוחות  2המצטרף( ביצירת נסיעה משותפת של 

ומשתנים מנוסע לנוסע ויש צורך להמחיש רווח זה לנוסעים  םתאמות זמנים. משתנים אלו סובייקטיבייבנסיעה וה

בעייתית לנוסע הממוצע ולכן למרות שחישוב רציונלי קר יעדיף פוטנציאלים מאחר והערכת הרווח ברמה הכמותית 

 נסיעה משותפת, בפועל נסיעות אלו אינן נפוצות דיין.

נוסעים כאשר הנוסע המצטרף עובר מנסיעה  2התמקדה ביצירת נסיעה משותפת של הערכת התועלת האישית 

ק"מ מיישובים המקיפים את  25ברכבו הפרטי או מנסיעה בתח"צ. החישובים בוצעו על נסיעה ממוצעת של  לבד

, עלויות תפעול רכב )ערכי 05/2015 במחירי , הובאו בחשבון עלויות דלק בשעת שיא בוקר תל אביב אל לב העיר

(, עלויות נסיעה בתח"צ, תשלום על חניה ביעד, התאמות זמן באיסוף ובפיזור 2015נוהל פר"ת מעודכנים ל 

 ות הנסיעה יתחלקו בין נוסעי הרכב.כמו כן הונח שכל הוצא והקלות אפשריות לכלי רכב רבי תפוסה.

)הדירוג  0אמצעי אחד למשנהו ומדורגת בסולם בין בהתאם למודלים לפיצול נסיעות, איכות הנסיעה משתנה מ

 8כך למשל, נסיעה של נהג בודד ברכבו הפרטי מקבלת את הניקוד  )הניקוד הגבוה ביותר(. 10יותר( ל הנמוך ב

כשככל שמצטרפים נוסעים לנסיעה הדירוג של  7בעוד שנסיעה של נוסע מצטרף ברכב פרטי מקבל את הניקוד 

בניתוחנו השתמשנו במשלים של דירוג  בלבד. 4שוואה הדירוג של נוסע באוטובוס הוא כלל הנוסעים קטן, לשם ה

 זה המבטא למעשה את רמת המטרד או אי הנוחות מהנסיעה.

של כל נוסע, ערך זה  הזמןדירוג אי הנוחות משפיע באופן ישיר על שווי אי הנוחות לזמן הנסיעה אשר נגזר משווי 

המשך בלשעה ו₪  30של ן ובעל שונות גבוהה. לניתוח שלהלן נקבע ערך נמוך יחסית הינו סובייקטיבי לחלוטי

 60מתקרב בממוצע ל  6ערך הזמן הנגלה של נהגים הבוחרים לנסוע בכביש . מובאים בחשבון גם ערכים כפולים

השוואת  הלוח הבא מציג אתובנתיב המהיר גבוה פי כמה )אם כי ערכים אלה מייצגים מיעוט מכלל הנהגים(.  ₪

נוסעים כאשר הנוסע המצטרף מגיע מרכבו הפרטי  2העלויות בין נסיעה כנהג לבד לבין נסיעה משותפת של 

  וכנוסע בתח"צ.

מהלוח נראה כי כל הנוסעים הרוויחו בזכות החבירה לנסיעה משותפת, כאשר הרווח הגדול ביותר מתקיים בקרב 

 Door toמשותפת ברכב פרטי, זאת מאחר וזמן הנסיעה נוסעים העוברים מנסיעה בתחבורה ציבורית לנסיעה 

Door  התקצר ויחד עם זאת נוחות הנסיעה השתפרה. רווח יומי משמעותי נרשם גם בקרב נהג הרכב שבמצב

הבסיס נסע לבדו וכעת צירף אליו נוסע נוסף, אמנם נוחות הנסיעה שלו נפגמה במקצת והוא נדרש להתאמות 

אך חלוקת הוצאות הנסיעה והחניה עם נוסע נוסף הביאה לכך שבסיכומו של יום  זמנים קלות באיסוף ובפיזור,

ההחלטה לצרף נוסע לנסיעה הייתה נכונה כלכלית. לבסוף, גם נהג שבמקור נסע ברכבו הפרטי וכעת ויתר על 

 רכבו והצטרף כנוסע ברכבו של נהג אחר הרוויח מהמעבר, זאת בזכות חלוקת הוצאות הנסיעה למרות שנוחות

 הנסיעה נפגעה והוא נדרש להמתין מעט לאיסוף.
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 בין נסיעה כנהג לבד לבין נסיעה משותפת עם נוסע נוסף)במונחי רווחה(  יומית השוואת עלויות – 19לוח 

 נהג 
המוותר על נוסע 

 נסיעה ברכבו
 עוברנוסע כאשר ה

 מתח"צ

 מצב בסיס

 0.6 0.2 0.2 מקדם אי נוחות לדקה

 ₪ 33 ₪ 10 ₪  10 דקות( 50) הנסיעהשווי אי נוחות לזמן 

 

 ₪ 32 ₪ 32 עלות תפעול יומית
)עלות נסיעה ₪  30

נסיעה , לרבות בתח"צ
 (משלימה

 - ₪ 20 ₪ 20  עלות חניה

 ₪ 63 ₪ 62 ₪ 62 מצב בסיס –סה"כ עלות יומית 

 

נסיעה 
 משותפת

 0.3 0.3 0.25 מקדם אי נוחות לדקה

 ₪  15 ₪  15 ₪  12.50 שווי אי נוחות לזמן הנסיעה

 ₪  10 ₪  10 ₪  4 שווי זמן התאמה )איסוף/ המתנה(

 ₪  -6 ₪  -6 ₪  -6 *תועלת יומית מהטבות למשתפי נסיעות

 

 ₪  16 ₪  16 ₪  16 עלות תפעול יומית

 ₪  10 ₪  10 ₪  10 עלות חניה

 ₪  45 ₪  45 ₪  36.50 נסיעה משותפת –סה"כ עלות יומית 

 

 ₪  18 ₪  17 ₪  25.50 מהמעבר לנסיעה משותפתבמונחי רווחה רווח יומי 

 ₪ 12 ₪ 11 ₪ 19.50 יומי ללא הטבות לנסיעות משותפות רווח

 ₪ 4 ₪ 26 ₪  26 רווח יומי במונחי הוצאה כספית בלבד

 בחלק מהדרך HOV*למשל ע"י נתיב 

בהתאם למרחקי נסיעות שונים, שווי נסיעה מסוימת ויש צורך לבחון את המתרחש ור, הלוח מדמה כדוגמא כאמ

)מקום העבודה  0כגון מחיר החניה שנע בין  ,םזמן המשתנה באופן סובייקטיבי אצל אנשים שונים ופרמטרים אחרי

  לחניה יומית(.₪ או שיש בסביבת היעד חניה ללא תשלום, למחירים של עשרות מספק במחצית המקרים, 

  מתאר את הרווחים היומיים במונחי תועלת כספית בהתאם למרחק הנסיעה. 22האיור 

מהאיור נראה כי החבירה לנסיעה משותפת מועילה לכל סוגי הנוסעים גם בנסיעות קצרות, זאת בשל חלוקת 

כך גם  הוצאות הנסיעה והתאמות זמן מינוריות במקרה בו מצטרף לנהג רק נוסע אחד. ככל שגובר מרחק הנסיעה

גדל רווחם של הנוסעים, כאשר הגידול החד ביותר מתרחש אצל נוסעים שעברו מתח"צ לנסיעה משותפת, זאת 

 בזכות השיפור בנוחות הנסיעה, החיסכון בזמן והימנעות משילוב מס' קווי תח"צ בכדי להגיע ליעד.
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 םשלושת סוגי הנוסעיחק הנסיעה אצל מעבר לנסיעה משותפת כתלות במררווח יומי בשל  – 22איור 

 

לשעה. פערי נוחות הנסיעה בין הרכב הפרטי לתח"צ ₪  60באיור מונח ערך זמן אחיד לשלושת סוגי הנוסעים של 

נות, מעבר לנסיעה משלימה, ועצם הנוחות הסגולית של אמצעי התח"צ לדקת נסיעה ביחס לנוחות )הכוללת המת

 גדלים כתלות באורך הנסיעה. ברכב הפרטי, הממותנת במקרה זה בשל הצטרפות נוסעים(, 

אצל  לשעה. התועלת גדלה₪  20-70ין בבתחום שהאיור הבא מציג את התועלת היומית כתלות בערך הזמן 

תח"צ ככל שערך זמנו גדל. אצל נהג הרכב והנוסע התועלת מצטמצמת היות שהם אינם מרוויחים זמן או העובר מ

נוחות הנסיעה הסגולית נפגעת במקצת בשל מונח ש ךנוחות אלא מפחיתים מההוצאה הכספית של הנסיעה, ומאיד

 הצורך בשיתוף בנסיעה. 

 בשווי שעה אצל שלושת סוגי הנוסעיםהמעבר לנסיעה משותפת כתלות רווח יומי בשל  – 23איור 
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ניתוח הרגישות המוצג לעיל עולה כי בקרב הנוסעים שבמצב הבסיס נסעו לבד ברכבם הפרטי, ככל ששווי הזמן מ

עולה כך הרווח היומי מהחבירה לנסיעה משותפת יורד, זאת משום שאצל נוסעים אלו חלה הרעה מסוימת בנוחות 

שווי אי הנוחות של הנסיעה כולה. מצב הפוך קורה אצל הנוסע שעבר מתח"צ,  שמשפיעה באופן ישיר עלהנסיעה 

ככל שערך הזמן שלו עולה כך כדאיות המעבר לנסיעה משותפת עולה, ההסבר נעוץ בקיצור זמן הנסיעה ובעליית 

 נוחות הנסיעה.

את מצריכה הוספת נוסעים לנסיעה מאפשרת חלוקה בהוצאות הנסיעה )דלק, חניה, אגרה(, אך יחד עם ז

 (עה וכד'התאמות זמנים שונות מהנהג והנוסעים )המתנה לאיסוף, התארכות המסלול, שינויים בזמני יציאה והג

לנהג ושאר )נוחות/ אי נוחות של אמצעי הנסיעה(  Mode Constant Factorואף מגדילה את אי הנוחות במונחי 

לנהג ולנוסעים )שווי מטרדי הדרך הכוללים(  Disutilityהנוסעים. הניתוח הבא מציג את העלויות היומיות במונחי 

 ב.הנוסעים ברכ לסךהמצטרפים בהתאם 

 בהתאם למס' הנוסעים ברכבבמונחי רווחה עלויות יומיות  – 24איור 
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לכלל הנוסעים, זאת  הנמוכות ביותר הנסיעה את עלויות ספק( ת2נוסעים )נהג +  3כפי שנראה, נסיעה הכוללת 

 . עליה קלה באי הנוחות ובזמני ההתאמה חלה מנגד , כאשרהוצאות הנסיעהב החלוקהבזכות 

ככל שגדל מספר הנוסעים נדרשות בממוצע התאמות זמן ומסלול נוספות, ואף נוחות הנסיעה ברכב פוחתת, 

ומהנוסע הרביעי החסרונות הנובעים מכך גבוהים מהתועלת הנוספת מחלוקת עלות הנסיעה עם נוסע נוסף. 

במטרופולין  1.7%במטרופולין ת"א ו  1.1%) +4של בתפוסה של רכב הזעום הערכות אלו מתואמות עם השיעור 

הנוסעים במשותף בנתיב המהיר והסקר י סקר השדה שבוצע לצורך מחקר זה( ועם ממצאי סקר חיפה, לפ

 האינטרנטי במחקר הנוכחי, אם כי אינן תוצאה חישובית מתצפיות אלו. 

מכוייל ממודל הביקושים הארצי, ) 8דירוג הנוחות של נהג הנוסע לבדו ברכבו הפרטי הוא הונח ש לצורך המחשה,

נוסעים בסה"כ  4הוא הדירוג המקסימלי(, כאשר נהג זה מוותר על רכבו ומצטרף לנסיעה משותפת של  10כאשר ו

 .5.9מהמצטרפים הוא  דאחנוסעים דירוג הנוחות של כל  5וברכב המכיל  6.5דירוג הנוחות שלו יורד ל הונח ש

מובן שמקדמים אלו נועדו בעיקר להדגים את השפעת הגדלת מקדם המילוי על נוחות הנסיעה המשותפת 

כל חמשת , ובפועל יש משרעת רחבה יותר של שינויים בעלות הכוללת של הנסיעה. ממצב בו והתועלת ממנה

שות קטנות )אך גם אז היציאה המשותפת לדרך כן התאמות הזמנים הנדרהנוסעים גרים ועובדים בקרבת מקום ול

שיתאים למסלול וזמני יש קושי רב למצוא את הנוסע הרביעי/ חמישי והחזרה אינם טריוויאליים(, ועד למצב בו 

  בנסיעה חזרה וכדומה. , קושי רב הנסיעה

נסיעה משותפת קלות תיאום הנסיעה, חלוקת ההוצאות והתאמות הזמן הקטנות מביאות למצב בו יצירת נראה ש

במצב בו יש מערכת מידע רחבה לאיתור נסיעות  נוסעים תיטיב בצורה האופטימלית ביותר לכלל הנוסעים. 2-3של 

עשוי האופטימום לעלות בנוסע, ועדיין תהיה אי נוחות משותפות, ומיגוון אפשרויות לנוסע בשני כיווני הנסיעה 

 חבורה, אך מנקודת הראות של הפרט אינה נוחה. ברכב. נסיעה כזו מועילה למערך הת 4-5בנסיעה של 
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 . מסקנות והמלצות6

, קיים צורך ממשי במציאת פתרונות אלטרנטיביים להקלת הלאור הגידול ברמת המינוע וקצב גידול האוכלוסיי

. בעבודה זו ויעילה והשקעה בתח"צ איכותית הגודש בכבישים מעבר להגדלת הקיבולת ע"י הרחבת תשתיות יקרה

כמו כן, ו לצורך הגדל מקדמי המילוי ועידוד נסיעות משותפות נסקרו שיטות שונות שהונהגו באירופה ובארה"ב

 לצורך זיהוי הבעיה המקומית ומחשבה על דרכים אפשריות לפתרונה.בארץ נלמדו מאפייני הנסיעות והנוסעים 

מטרופולינים ת"א וחיפה עומד על מקדם המילוי הממוצע ב (8:00-9:00) בשעה העמוסה ביותר בבוקרהעובדה ש

בת"א ו  88.7%ושיעורם של כלי הרכב המכילים נהג בלבד מכלל כלי הרכב מסתכם ב בהתאמה  1.21ו  1.13

שדווקא בשעות העמוסות ביותר מקדם המילוי הוא הנמוך ביותר, אך גם  בחיפה, מדגישה את הבעייתיות 83%

מורגשת בעומסי  להגדלת מקדמי המילוי תוביל להקלתבדרכים נותנת פתח לתקווה שהשקעה קטנה יחסית 

 התנועה בשעות אלו.

מביעים נכונות חיובית לשיתוף נסיעות  57%הסקר האינטרנטי שהראה כי  נתוניאופטימיות זו מקבלת תוקף מ

במידה וינקטו תכניות ואמצעים שונים שיתמרצו את הנוסעים הפוטנציאלים )היתר כניסה לנת"צ, הנחות והקלות 

בחניה, פטור/ הטבות בכבישי אגרה, הטלת אגרת עומס וכד'(, עוד ממצא מעודד מהסקר האינטרנטי מראה ש 

מאלו שנוסעים לבדם ברכם הפרטי מביעים ענין באפליקציות ואתרים לשיתוף נסיעות לצורך מציאת נוסעים  23%

 עם מאפייני נסיעה דומים ויצירת נסיעה משותפת.

ייעלמו  1.5ובמקדם מילוי של  גידול קל במקדמי המילוי בשעות הגודש יביא להקלה משמעותית בעומסי התנועה

בהתאם לאמצעי מדיניות שונים שינקטו ועידוד אפקטיבי של נסיעות משותפות ניתן  ין.כל פקקי התנועה במטרופול

 1.21בשעות הבוקר במטרופולין ת"א ) 1.3של מקדם מילוי של שנים  5בתוך לדבר על יעד מציאותי ובר השגה 

ושוו לסקרים שי , לשם השגת היעד יהיה צורך לבחון את יעילות הצעדים השונים ע"י סקרי שטח תקופתיים(כיום

 אלו הינם:יעדים המלצות המחקר להשגת  ,לפיכךבמצב הבסיס שנערכו במחקר הנוכחי. 

 נוספת בעיקר בצירים פרבריים. HOV, ויצירת רשת נתיבי HOVהסבת נת"צים קיימים בארץ לנתיבי  .1

 קיים גם צורך בהקלת היתר הכניסה לכלי רכב רבי תפוסה בנתיבים אלו.

 3ובנתיבים דומים שיקומו בעתיד הקרוב, מנהג +  1בנתיב המהיר בכביש הקטנת סף הפטור מאגרה  .2

 . יש להחיל כלל זה גם על הנתיבים המהירים המתוכננים.1והנחה באגרה לנהג +  2לנהג + 

הקמת חניונים שיאפשרו לאחד נסיעות ברכב פרטי אל  -הקמת חניוני "חנה וסע" לצורך איחוד נסיעות .3

 לב המטרופולין.

הנחות לכלי רכב רבי תפוסה ומקומות חניה נוחים  -בחניונים עירוניים ובמקומות העבודההעדפות  .4

 שיוקצו למשתפים.
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נדרש לבחון הסדרה רגולטורית בנושא  -פתרון דילמת הביטוח והמיסוי בתשלום על נסיעות משותפות .5

ות ביטוח הרכב בנסיעות משותפות בהן מתחלקים בהוצאות הנסיעה וכן בנושא המס על הכנס

, 2009מהנסיעה. יש צורך בחקיקה בנושא, כדוגמת החוק שהוצא ע"י ח"כ יריב לוין וניצן הורביץ ב 

 שלא קודם.

בהתאם  בחינת דרכים לעידוד נסיעות משותפות ע"י הנהגת מיסוי/ סובסידיה ייעודיים על נסיעות .6

ופין יעודד שיתוף יעודד הסטת נסיעות לשחות פחות עמוסות או לחיל -לשעת הנסיעה וצפיפות האזור

 נסיעות במטרה לחלוק נטל האגרה.

ע"י אפליקציות ואתרים שיהיו פשוטים ונגישים לקהל הרחב,  -פיתוח וייעול אפשרויות שיתוף המידע .7

ברמה הארצית וברמת המעסיק/ אזור התעסוקה. ככל שיגדל מספר הנרשמים לאתרים אלה, ניתן 

שני כיווני הנסיעה. לנושא משמעות קריטית בהצלחת יהיה למצוא יותר התאמות לנסיעות משותפות וב

 המדיניות.

יש צורך בהגברת תודעת הציבור הרחב למהלכים שינקטו ע"י פרסום באמצעי  -פרסומת ופרסום .8

 המדיה השונים ועידוד הנוסעים הפוטנציאלים להירשם באתרים ובאפליקציות ולקחת חלק במהלך.

, מוצע לערוך ניסוי במספר נת"צים בהם רמת ניצול HOVנתיבי על הסבת נת"צים ל בהמשך להמלצה הראשונה

נוסעים ומעלה, היתר  2התח"צ ע"י אמצעי תח"צ נמוכה ובהם עודף קיבולת שיוכל להיות מנוצל ע"י כלי רכב עם 

זה לא יפגע בזרימת התח"צ בנתיב, אלא ישפר את היעילות התחבורתית בו ואף יעודד נסיעות משותפות. 

 ים לניסוי הינם:הנת"צים המוצע

 איילון דרום, נת"צ בבוקר לכיוון צפון. -20כביש  .א

 דרך נמיר ממחלף גלילות דרומה .ב

 מכיכר הלוחמים )שד' לוי אשכול( בחולון לצומת חולון .ג

 רח' השריון מצומת חולון לקיבוץ גלויות -בהמשך .ד

 רח' החרש בת"א.  -בהמשך .ה

 צומת חולון(.  -)גנות 20לכביש  4בין כביש  44כביש  .ו

 ציר משה דיין במערב ראשל"צ .ז

 מראשל"צ לבית דגן 412כביש  .ח

תהווה חלק חשוב בהצלחת המהלך, טכנולוגיות שונות  HOTו  HOVבנתיבים המוצעים ובכלל בנתיבי האכיפה 

לאימות מס' הנוסעים ברכב המתבססות על זיהוי באמצעות הטלפון החכם נבחנות ע"י נתיבי איילון ומשרד 

. גם ללא פתרון זה אין להימנע מעידוד נסיעות משותפות 2016חרת תהיה זמינה בסוף התחבורה, אפליקציה נב

 , וניתן ללמוד מההצלחה האמריקאית בנושא.HOVבשל החשש להפרות בכניסה לנתיבי 
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 נספחים

 

 



 2015מרץ  ה"אדר תשע

 דוח ממצאי  סקר  

 בנושא מקדמי מילוי בנסועה משותפת 

 י  "מוגש ע

תועיסנ תוחיכש רוריבל יטנרטניא רקס יאצממ – 1 חפסנ
יטרפ בכרב תופתושמ



 המדגם ומאפייני המשיבים במדגםמבנה . 1

 מבנה לפני סינון 

משיבים המהווים מדגם מייצג של  6175בדגימה אינטרנטית בקרב   2015הסקר בוצע בחודש פברואר 

קבוצת גיל ומין בהתאם , האוכלוסייה היהודית הבוגרת דוברת עברית בישראל במשתני מחוז מגורים

 .  משיבים אלו התחילו לענות על שאלות הסינון הראשונות. ס"הלמלנתוני 

 
 שיעור המשיבים N מין

 47.7% 2861 זכר

 52.3% 3137 נקבה

 שיעור המשיבים N קבוצת גיל

18-29 1771 29.5% 

30-39 1411 23.5% 

40-49 1125 18.8% 

50-59 1068 17.8% 

60+  623 10.4% 

 שיעור המשיבים N מחוז גיאוגרפי

 9.5% 586 ירושלים

 11.0% 677 צפון

 12.9% 796 חיפה

 28.5% 1764 מרכז

 21.2% 1299 תל אביב

 10.9% 668 דרום

 6.1% 385 יהודה ושומרון

 100.0% 6175 כ "סה

 . נסיעה ברכב פרטי: 'סינון א –הסינון והתפלגות המסוננים שיעור 

 "?שירות שלך במהלך השבוע/לימודים/מהו אמצעי התחבורה העיקרי איתו אתה מגיע למקום העבודה"

N=6175 

 רכב פרטי
חלק מהדרך ברכב פרטי וחלק  

 בתחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית  

הסעה  , רכבת, אוטובוס)

 (מונית וכו, מהעבודה

 אינני עובד או לומד ברגל

 3% 7% 28% 9% 53% כלל המדגם 

 מין 

 2% 7% 26% 10% 55% זכר

 3% 7% 30% 9% 51% נקבה

 קבוצת גיל  

18-29 28% 12% 47% 12% 1% 

30-39 60% 9% 24% 6% 2% 

40-49 68% 7% 19% 5% 1% 

50-59 63% 10% 18% 5% 4% 

60+  61% 9% 16% 5% 9% 

 מחוז מגורים 

 1% 8% 38% 10% 43% ירושלים

 3% 7% 23% 9% 57% צפון

 2% 5% 24% 10% 58% חיפה

 3% 5% 25% 9% 58% מרכז

 3% 9% 33% 9% 46% תל אביב

 2% 10% 24% 11% 53% דרום

 2% 10% 35% 8% 44% יהודה ושומרון



שירות ועוד  /לימודים/מכלל המדגם משתמשים ברכב פרטי כאמצעי תחבורה העיקרי להגיע למקום העבודה 53%

 .   עושים חלק מהדרך ברכב פרטי 9%

 .  ש"תל אביב ויו, ם-י: ובקרב תושבי המחוזות 18-29שיעור המשתמשים ברכב פרטי נמוך באופן בולט בגילאי 

 .    נשים משתמשות ברכב פרטי מעט פחות מגברים

 בשלב זה המשיכו בסקר רק משיבים אשר  נוסעים ברכב פרטי  כל הדרך או חלקה

 נסיעה כנהג : 'סינון ב –הסינון והתפלגות המסוננים שיעור 

N = 3744 לפעמים ברכב שלי ולפעמים כנוסע   תמיד נוהג ברכב שלי

 עם מישהו אחר

תמיד מצטרף כנוסע למישהו  

 אחר

 5% 14% 81% כלל המדגם 

 מין 

 3% 14% 82% זכר

 7% 14% 79% נקבה

 קבוצת גיל  

18-29 61% 28% 11% 

30-39 83% 12% 5% 

40-49 89% 9% 2% 

50-59 84% 13% 4% 

60+  87% 9% 4% 

 מחוז מגורים 

 8% 15% 77% ירושלים

 4% 15% 80% צפון

 7% 13% 80% חיפה

 4% 11% 85% מרכז

 3% 12% 85% תל אביב

 5% 23% 71% דרום

 11% 20% 69% יהודה ושומרון

לפעמים נוהגים   14%הנם הנהג תמיד ו  81%משיבים המגיעים ליעדם ברכב פרטי  3744מתוך 

 .  12%אומדן תוחלת המצטרפים למישהו אחר הנו כ . ולפעמים מתלווים

 ש   "ובקרב תושבי הדרום ויו 18-29לפעמים גבוה יותר בגילאי -שיעור המתלווים

 ש מצטרפים יותר באופן קבוע  "ם ויו-תושבי י



 מבנה סופי  –הסינון והתפלגות המסוננים שיעור 

 .  משיבים 3495המשיכו לענות לסקר ( בעלי רכב הנוהגים בעצמם) שאלות הסינון  2לאחר 

לגילאי  ,  לנשים ( :  לעומת ההתפלגות בכלל האוכלוסייה)במדגם הסופי של הסקר יש ייצוג נמוך 

יש להניח כי מדגם זה מייצג את הנוסעים ברכב פרטי  , עם זאת. ש "א ויו"ת, ם-לתושבי י 18-29

 .  כנהגים

 שיעור בכלל המדגם   שיעור ממשתפי הסקר   שיעור מהמסוננים    

 מין

 48% 51% 43% זכר

 52% 49% 57% נקבה

 קבוצת גיל  

18-29 47% 18% 30% 

30-39 20% 26% 24% 

40-49 12% 23% 19% 

50-59 13% 21% 18% 

60+  8% 12% 10% 

 מחוז מגורים 

 9% 8% 12% ירושלים

 11% 12% 10% צפון

 13% 14% 11% חיפה

 28% 31% 24% מרכז

 21% 19% 24% תל אביב

 11% 11% 10% דרום

 6% 5% 8% יהודה ושומרון

 מספר אנשים במשק הבית

  איתךכמה אנשים גרים בבית 

 ?(כולל אותך)

1 9% 

2 18% 

3 19% 

4 25% 

5 18% 

6 7% 

7 2% 

  7-יותר מ

 אנשים
2% 

 3.65 ממוצע  

כמה מהאנשים הגרים בבית  

עובדים מחוץ  /מועסקים איתך

 ?(כולל אותך)לבית 

1 27% 

2 51% 

3 12% 

 10% או יותר 4

 2.05 ממוצע  



 .  *  3.65בממוצע , אנשים 4ממשקי הבית של משתתפי הסקר גרים עד  71%ב 

 .* עובדים  2.05ממשקי הבית של משתתפי הסקר יש יותר מאדם עובד אחד ובממוצע  73%ב 

 . מהגרים במשק הבית מועסקים 64%, בממוצע

 .לצורך הממוצע' 4'חושבו כ " או יותר 4"משיבים שענו  * . לצורך הממוצע' 8'חושבו כ " אנשים 7יותר מ "משיבים שענו   *

 רכב במשק הבית כלי 

כמה כלי רכב פרטיים עומדים בדרך כלל 

 ?לרשות בני הבית

1 49.6% 

2 43.5% 

 6.8% או יותר 3

 100.0% כ  "סה

מחושב משנת ייצור  )גיל הרכב 

 (  ומקובץ

שנים 0-3  28% 

שנים 3-6  24% 

 53% שנים   6עד 

שנים 6-9  22% 

שנים 9-13  14% 

שנים+ 13  11% 

 ?מי מממן את הוצאות הרכב 

 אני מממן את כל ההוצאות
74% 

 11% מקום העבודה מממן את כל ההוצאות

מקום העבודה משתתף באופן חלקי 

 במימון ההוצאות
15% 

השנתי של הרכב בו   הקילומטראזמהו 

 ?אתה נוהג

5,000-9,000 16% 

9,000-15,000 31% 

15,000-20,000 24% 

 71% מ  "ק 20,000עד 

20,000-30,000 16% 

30,000-40,000 7% 

 7% 40,000יותר מ 

שנתי ' קילומטראז

 ממוצע מוערך  
 מ  "ק 18,310

 ( .  275) תושבים והיא גבוהה מהותית מהנתון הכלל ארצי  1,000ל  431רמת מינוע שהקבלה במדגם הנה 

  0.46במחוז הדרום עומד הממוצע על . רכב לאדם 0.51בממוצע . למחצית משקי הבית יש יותר מכלי רכב אחד

 .   0.42ש   על "וביו

 .מ "ק 18,310ממוצע הנסועה השנתי המוערך הנו , מ לשנה"ק 20,000נוהגים ברכב שלהם עד   71%

 .  שנים לכל היותר 6מהמשיבים יש רכב בן  53%ל 

 .  מקבלים מימון חלקי 15%מהמשיבים מקבלים מימון מלא של הוצאות הרכב מהעבודה ו  11%
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 מאפייני נסיעה  

  נסיעות ביום 4מהמשיבים ביצעו עד  57%.  4.7הנסיעות הממוצע שבוצעו ביום עמד על ' מס 

   60ו  18-29ונמוכה בגילאי   30-49תדירות נסיעה ליעד עבודה נמצאת בשיאה בגילאי+ 

   גברים נוסעים מרחק גדול יותר מנשים ומרחק הנסיעה עולה עם  .  מ"ק 23.4מרחק הנסיעה הממוצע ליעד הקבוע הוא

 הגיל

   7יוצאים עד ( 27%)יותר גברים .    08:00 – 07:00מהמשיבים יוצאים לדרך בין  42%כ  -שעת יציאה לעבודה  

 (  47%) בבוקר ויותר נשים 

 .  8ל  7יוצאות בין       

    68%  נוסעים מעל שעה 5%רק .  שעה לשעה-נוסעים בין חצי 28%מהמשיבים נוסעים עד חצי שעה לעבודה ו. 

 התנהגות נסיעה משותפת 

    22% מהמשיבים מדווחים כי יש איתם בדרך כלל  נוסעים נוספים  בדרך ליעד העיקרי שלהם  . 

   %10 גם וגם   3%מכלל המדגם מסיעים רק אחרים ו  9%, מכלל המדגם מסיעים רק בני משפחה 

  מלבד הצעירים ביותר  )עולה עם הגיל , יורד עם ההכנסה וההשכלה, שיעור המצרפים נוסעים עולה עם הדתיות

 .  אקונומי נמוך יותר-ניתן לומר שצירוף נוסעים קשור למעמד סוציו, ככלל(. המצרפים יותר

  72%  כאשר נוסעים  , דהיינו. פעמים בשבוע ויותר 3-4מהמדווחים על נסיעה משותפת עושים זאת בתדירות של

 .     במשותף מדובר בסידור קבוע ולא אקראי

  56% ברכב   15%, אופניים/מגיעים ברגל 21%,  מסך הנוסעים המדווחים מתחילים את הנסיעה עם הנהג מהבית

 .   בתחבורה ציבורית 8%פרטי ו 

  לא עשו   46%.  שינו את שעת החזרה 16%, שינו את שעת היציאה 20%, שינו מסלול 41%:  כתוצאה מצירוף נוסע

 . כל שינוי

  20% מהמשיבים מדווחים כי בדרך חזרה מהעבודה מצטרפים אליהם אנשים שלא הגיעו איתם בבוקר . 

 מניעים קיימים ופוטנציאליים לנסועה משותפת

  המניע השכיח ביותר לצירוף נוסעים נוספים הנו עזרה לזולת במתן טרמפ לאנשים שאין להם רכב 

   (   25%) הנה המניע השלישי בשכיחותו בקרב אילו המצרפים נוסעים  –לחלוק בהוצאות הדלק  –הסיבה הכלכלית

 .  מצרפים-אולם זניח בקרב הלא

  31%  מצרפים-מהלא 23%מהמצרפים נוסעים מראים עניין גבוה באפליקציות שיתוף לעומת  . 

 מצביעה על שיעור הפוטנציאל לנסיעות משותפות   ,  מצרפים מראים עניין-מהלא 23%העובדה כי     

  מהמצרפים   73%מכלל המשיבים ו  67%י "תמריץ ממקום העבודה נתפס כמעודד לביצוע נסיעות משותפות ע

 .  נוסעים

מהמצרפים 68%מכלל המשיבים ו  61%י "אפשרות חוקית לחלוק בעלויות נתפסת כמעודדת ע  . 



 אפיון בעלי נכונות חיובית לנסיעה משותפת 

  56.8%  אשר מביעים חוסר עניין 43.2%מהמשיבים מראים נכונות חיובית לנסיעות משותפות לעומת  . 

      דמוגראפיים   -מאפיינים סוציו 

יורדת עם  ( למרות שבפועל הם לא מצרפים נוסעים היום)בקרב אקדמאים , הנכונות החיובית גבוהה יותר בקרב גברים

 הגיל  והכי נמוכה אצל חילונים  

  כך עוָלה הנכונות החיובית, ככל שמספר הנפשות במשק הבית עולה ומספר העובדים מחוץ לבית עוֵלה 

 את הוצאות הרכב מראים נכונות חיובית גבוהה יותר( באופן מלא או חלקי)הממנים בעצמם 

 מאפייני נסיעה    

   מצרפים עומד שיעור  -ואילו בקרב הלא  69.5%שיעור הנכונות בקרב אילו המצרפים היום נוסעים נוספים עומד על

 .   53.3%הנכונות על 

  ארבע פעמים  -הנוסעים שלוש.  נכונות חיובית גבוהה יותר נמצאה בקרב  המצרפים אחרים או בני משפחה ואחרים

 הנוסעים חצי שעה עד שעה   . בבוקר 8היוצאים לדרך עד .   בשבוע
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 תדירות נסיעה  

66% 

82% 83% 

75% 

55% 

26% 

13% 12% 

18% 

31% 

8% 
5% 5% 7% 

15% 

18-2930-3940-4950-5960+

 פעמיים בשבוע-פעם ארבע פעמים בשבוע-שלוש כל יום

 +60ו  18-29ונמוכה בגילאי   30-49יומית נמצאת בשיאה בגילאי -תדירות נסיעה יום

 .   בתדירות יום יומית(  77%)נוסעות מעט פחות מגברים ( 73%)נשים 



 * נסיעהמרחק 

25.8 

20.8 
19.8 

21.8 
23.5 

24.8 

31.0 

23.4 

 מרחק נסיעה ממוצע  לפי מין וגיל

18-29 נקבה זכר 30-39 40-49 50-59 60+   כלל המדגם

 .  מ"ק 23.4מרחק הנסיעה הממוצע ליעד הקבוע הוא 

 .  גברים נוסעים מרחק גדול יותר מנשים ומרחק הנסיעה עולה עם הגיל

   מ"ק 2.5יישובית ניתן מרחק נסיעה אחיד של -למשיבים שציינו נקודת התחלה וסיום פנים*  

   נסיעה מקובץמרחק 

 כלל המדגם   נקבה זכר  

נסיעה פנים 

 יישובית
30% 36% 33% 

מ"ק  0-8.99  13% 16% 14% 

מ"ק 9-19  12% 14% 13% 

  19כ עד "סה

 מ  "ק
56% 66% 60% 

מ"ק 16.1-27  14% 11% 13% 

מ"ק 27.1-50  15% 12% 13% 

50+  15% 11% 13% 

  100% 100% 100% 

  18-

29 
30-39 40-49 50-59 60+  

נסיעה פנים 

 יישובית
42% 32% 28% 33% 31% 

מ"ק  0-8.99  14% 14% 14% 16% 14% 

מ"ק 9-19  11% 14% 16% 11% 12% 

  19כ עד "סה

 מ  "ק
67% 60% 59% 60% 57% 

מ"ק 16.1-27  9% 14% 15% 13% 12% 

מ"ק 27.1-50  13% 15% 14% 13% 10% 

50+  11% 12% 13% 15% 21% 

  
100

% 
100% 100% 100% 100% 

 (.  בכלל המדגם 60%) מהגברים  56%מ  לעומת "ק 19מהנשים נוסעות נסיעות של עד  66%

 ( מהנשים 36%)מהמדגם  33%יישובית מהווה -הנסיעה הפנים



 התחלת הנסיעה ליעד העיקרישעת 

  8אחרי   8ל  7בין   בבוקר 7עד 

27% 

37% 36% 

16% 

47% 

37% 

22% 

42% 

36% 

 שעת יציאה בבוקר  לפי מין

  כלל המדגם נקבה זכר

  8אחרי   8ל  7בין   בבוקר 7עד 

21% 

38% 
40% 

20% 

46% 

34% 

20% 

47% 

33% 

27% 

38% 
35% 

22% 

33% 

45% 

 גילשעת יציאה בבוקר  לפי 

18-29 30-39 40-49 50-59 60+

(  47%) בבוקר ויותר נשים  7יוצאים עד ( 27%)יותר גברים .    08:00 – 07:00מהמשיבים יוצאים לדרך בין  42%כ 

 .  8ל  7יוצאות בין 

( 27%) 50-59יותר בני .   7-8יוצאים יותר בין  30-49גילאי (. 45%) 8בולטים יותר ביציאה לאחר השעה + 60בני 

 . בבוקר 7יוצאים לפני 

  טבלאות מפורטות בנספחים

 "?שירות שלך/לימודים/למקום העבודה ברכב פרטימהי בדרך כלל שעת התחלת הנסיעה שלך "



 הנסיעה לעבודהמשך 

 20פחות מ 
 דקות

שעה עד שעה  דקות 60-45 דקות 45-30 דקות 30-20
 וחצי

מעל שעה 
 וחצי

38% 

30% 

18% 

10% 

4% 

1% 

 משך הנסיעה לעבודה  

.   נוסעים מעל שעה 5%רק .  שעה לשעה-נוסעים בין חצי 28%מהמשיבים נוסעים עד חצי שעה לעבודה ו  68%

 .  דקות 28זמן הנסיעה הממוצע המוערך הוא כ 

 .  משך הנסיעה בקרב גברים ארוך יותר מאשר אצל נשים

 . ככל שהגיל עולה משך הנסיעה קצר יותר

 טבלאות מפורטות בנספחים  



 נסיעה משותפתהתנהגות . 4

 נוסעים בדרך לעבודה 

 ? (לא כולל אותך)שירות /לימודים/ציין כמה נוסעים בדרך כלל נוסעים איתך ברכב הפרטי בנסיעה לעבודה"

 (" נא לא לכלול בתשובתך הסעת ילדים ובני נוער לגנים ולבתי ספר)

 . מהמשיבים מדווחים כי יש איתם בדרך כלל  נוסעים נוספים  בדרך ליעד העיקרי שלהם 22%

 מסיעים רק בני משפחה ( מכלל המדגם 10%) 46%

 מסיעים רק אחרים  ( מכלל המדגם 9%)  39%

 .  מסיעים גם בני משפחה וגם אחרים(  מכלל המדגם 3%) 15%

N = 3457 

נוסעים  

 איתי  

 

22% 

 אני נוסע לבד  

 

78% 

 בני משפחה 

 

56% (12%  

מכלל  

 (המדגם

 

1.52  

 בממוצע   

 אחרים

 

59% (13%  

מכלל  

 (  המדגם

 

1.65  

 בממוצע  

 



 חרדי דתי מסורתי חילוני

18% 

24% 

32% 

37% 

 דתיות וצירוף נוסעים  

לא מעוניין  
 למסור

מתחת  
 לממוצע

 מעל לממוצע ממוצע

25% 
24% 

22% 

18% 

 הכנסה וצירוף נוסעים  

 אקדמאית על תיכונית יסודית/תיכונית

24% 

21% 

20% 

 השכלה  וצירוף נוסעים  

18-2930-3940-4950-5960+

30% 

19% 
18% 

21% 
23% 

 גיל וצירוף נוסעים 

 אפיון מצרפים   –בדרך לעבודה נוסעים 

מלבד הצעירים  )עולה עם הגיל , יורד עם ההכנסה וההשכלה, שיעור המצרפים נוסעים עולה עם הדתיות

 (ביותר המצרפים יותר

 .  אקונומי נמוך יותר-ניתן לומר שצירוף נוסעים קשור למעמד סוציו, ככלל



 נסיעה עם נוסעים נוספים  תדירות 

 "?נוסעים נוספים/כמה פעמים יוצא לך לנסוע ברכב הפרטי עם נוסע( למי שנוסעים איתו עוד אנשים")

ארבע פעמים  -שלוש כל יום
 בשבוע

פעמיים  -פעם
 בשבוע

פעם פעמיים  
 בחודש

41% 

31% 

22% 

6% 

 תדירות נסיעה משותפת  

 .פעמים בשבוע ויותר 3-4מהמדווחים על נסיעה משותפת עושים זאת בתדירות של  72%

 .בתדירות שבועית 94%

 .    כאשר נוסעים במשותף מדובר בסידור קבוע ולא אקראי, דהיינו

N = 750 

 בדרך לעבודה נוסעים 

כמה מהנוסעים שמצטרפים אליך לנסיעה מתחילים את הנסיעה יחד איתך ( למי שנוסעים איתו עוד אנשים")

מגיעים ברכב פרטי לנקודה בה אתה  / ? באופניים לנקודה בה אתה אוסף אותם/מגיעים ברגל/ ?מהבית שלך

 "? מגיעים בתחבורה ציבורית לנקודה בה אתה אוסף אותם/ ?אוסף אותם

מתחילים את הנסיעה   הנוסעים  ' מס

יחד איתך מהבית  

 ?שלך

מגיעים ברכב פרטי  

לנקודה בה אתה  

 ?אוסף אותם

מגיעים  

באופניים  /ברגל

לנקודה בה אתה  

 ?אוסף אותם

 צ"בתחמגיעים 

לנקודה בה אתה  

 ?אוסף אותם

0 35% 74% 69% 84% 

1 41% 18% 20% 13% 

2 14% 5% 8% 2% 

3 7% 2% 2% 0% 

4+  3% 1% 1% 0% 

 8% 21% 15% 56% אחוז מסך הנוסעים  



מתחילים את הנסיעה  
 ?יחד איתך מהבית שלך

באופניים  /מגיעים ברגל
לנקודה בה אתה אוסף  

 ?אותם

מגיעים ברכב פרטי 
לנקודה בה אתה אוסף  

 ?אותם

מגיעים בתחבורה  
ציבורית לנקודה בה 

 ?אתה אוסף אותם

56% 

21% 
15% 

8% 

 *שיעור מסך הנוסעים )הנוסעים נקודת הצטרפות 

 ,מסך הנוסעים המדווחים מתחילים את הנסיעה עם הנהג מהבית 56%

 .   בתחבורה ציבורית 8%ברכב פרטי ו  15%, אופניים/מגיעים ברגל 21%  

לצורך חישוב זה נבנה משתנה המסכם את סך הנוסעים המדווחים וחושב שיעור לכל אחת מנקודות המפגש ביחס לסך כמות  *  

 (.  בניכוי משיבים עם פערים לא סבירים בדיווח)הנוסעים 

N = 750 

 כתוצאה מהצטרפות הנוסעים  שינוי 

ים אתה משנה את מסלול הנסיעה שלך או שאתה נוסע באותה /ים איתך עוד נוסע/האם כתוצאה מכך שנוסעי"

ניתן  )? ים/ים הנוסף/האם שעת היציאה או החזרה שלך משתנה בגלל הנוסע? הדרך שהיית נוסע אם היית לבד

 ( "לסמן יותר משינוי אחד שנעשה

אין שינוי בנסיעה  
 שלי

נעשה שינוי  
 במסלול הנסיעה

נעשה שינוי בשעת  
 היציאה

נעשה שינוי בשעת  
 החזרה

46% 
41% 

20% 
16% 

 שינוי כתוצאה מהצטרפות הנוסעים  

המסלול  

התארך ב  

דקות   9.5

 בממוצע  

שינוי זמן  

יציאה 

 ממוצע 

 דקות   12.8

שינוי זמן  

יציאה 

 ממוצע 

 דקות   12.8



 .  מהמצרפים נוסעים מדווחים כי צירוף הנוסע גרם לשינוי במסלול או זמן הנסיעה  54%

שינו   20%,  דקות  10מהם האריכו ביותר מ  25%, דקות בממוצע  9.5הארכה של   –שינו מסלול  41%

 .  דקות 15מדווחים על שינוי של יותר מ  25%, דקות שינוי בממוצע 12.8  -שעת יציאה  

 .  דקות 15מדווחים על שינוי של יותר מ  25%, דקות שינוי בממוצע 12.3  -. שינו שעת חזרה 16%  

  בדרך חזרה מהעבודהנוסעים 

?  צ שלא הגיע איתך בבוקר"שירות אחה/ לימודים/כ מישהו בנסיעה מכיוון העבודה"האם מצטרף אליך בד" 

 "? כמה אנשים, אם כן

0 1 2 3

85% 

12% 

2% 1% 

58% 

28% 

11% 

3% 

80% 

15% 

4% 
1% 

   הצטרפות נוסעים בדרך חזרה

  כלל המדגם  מסיע נוסעים בבוקר  נוסע לבד בבוקר

N = 3454 

 .   מהמשיבים מדווחים כי בדרך חזרה מהעבודה מצטרפים אליהם אנשים שלא הגיעו איתם בבוקר 20%

 .   42% -שיעור התופעה  כפול בקרב מי שמסיע אנשים בבוקר  



 קיימים ופוטנציאליים לנסועה משותפתמניעים . 5

  מניעים קיימים

?   הסיבות העיקריות לכך שאתה מצרף אנשים נוספים איתך לנסיעה 2מה הן , מבין הסיבות הרשומות מטה" 

/  אני מצרף חברים לעבודה שגרים בקרבת מקום אלי  /  הרכב עם אנשים נוספים /מאפשר לי לחלוק בעלויות הדלק

אני מצרף בני משפחה שנוסעים לאותו אזור  /  אני מצרף חברים שגרים בשכנות אלי ועובדים באזור אליו אני מגיע 

 "  סיבה אחרת/ אני עושה זאת כעזרה לזולת ומתן טרמפ לאנשים שאין להם רכב  / אליו אני מגיע 

אני עושה זאת 
כעזרה לזולת ומתן  

טרמפ לאנשים  
 שאין להם רכב

אני מצרף חברים 
לעבודה שגרים  
 בקרבת מקום אלי

אני מצרף בני 
משפחה שנוסעים  
לאותו אזור אליו  

 אני מגיע

אני מצרף חברים 
שגרים בשכנות  

אלי ועובדים באזור 
 אליו אני מגיע

מאפשר לי לחלוק  
בעלויות  

הרכב עם /הדלק
 אנשים נוספים

30% 

27% 27% 

17% 

6% 

37% 37% 

15% 

22% 

25% 

31% 

28% 

25% 

17% 

9% 

   הצטרפות נוסעים בדרך חזרה

  כללהמדגם נוסעים איתי אני נוסע לבד

  המניע השכיח ביותר לצירוף נוסעים נוספים הנו עזרה לזולת במתן טרמפ לאנשים שאין להם רכב

)  הנה המניע השלישי בשכיחותו בקרב אילו המצרפים נוסעים  –לחלוק בהוצאות הדלק  –הסיבה הכלכלית 

 . מצרפים-אולם זניח בקרב הלא(  25%



 באפליקציות לשיתוף נסיעות  עניין 

 כלל המדגם   נוסעים איתי אני נוסע לבד  

 46% 40% 48% לא מעוניין כלל

2 13% 12% 13% 

3 16% 18% 16% 

4 12% 15% 12% 

 12% 16% 11% מאוד מעוניין

 25% 31% 23% (  4-5)כ עניין גבוה "סה

 .מצרפים-מהלא 23%מהמצרפים נוסעים מראים עניין גבוה באפליקציות שיתוף לעומת  31%

 מצביעה על שיעור הפוטנציאל לנסיעות משותפות   , מצרפים מראים עניין-מהלא 23%העובדה כי 

 ? האם אתרים או אפליקציות בהם ניתן לאתר נוסעים שמסלולם וזמני נסיעתם דומים לשלך מעניינים אותך"

 ""  מאוד מעוניין" 5ו " לא מעוניין כלל" 1כאשר ,  5-ל  1סמן את המידה בה אתה מעוניין בין 

  תמריציםהערכת 

מקום העבודה  /עד כמה מתן תמריץ מהמעביד

להסעת עובדים נוספים יחד איתך יעודד אותך  

 ?לשקול ביצוע נסיעות משותפות

אני נוסע    

 לבד

נוסעים  

 איתי

כלל 

 המדגם  

 29% 35% 28% מאוד יעודד

 38% 38% 38% די יעודד

כ "סה

 יעודד

66% 73% 67% 

לא ממש 

 יעודד

19% 17% 19% 

כלל לא  

 יעודד

15% 11% 14% 

  100% 100% 100% 

עד כמה מתן אפשרות חוקית לשתף נוסעים  

אחרים בעלויות תעודד אותך לשקול ביצוע  

 ?נסיעות משותפות

אני נוסע    

 לבד

נוסעים  

 איתי

כלל 

 המדגם  

 26% 33% 23% מאוד יעודד

 35% 35% 36% די יעודד

כ "סה

 יעודד

59% 68% 61% 

לא ממש 

 יעודד

25% 20% 24% 

כלל לא  

 יעודד

16% 12% 15% 

  100% 100% 100% 

 .  מהמצרפים נוסעים 73%מכלל המשיבים ו  67%י "תמריץ ממקום העבודה נתפס כמעודד לביצוע נסיעות משותפות ע

 .  מהמצרפים 68%מכלל המשיבים ו  61%י "אפשרות חוקית לחלוק בעלויות נתפסת כמעודדת ע



 לנסיעות משותפות בהינתן תכנית תמריצים  נכונות 

אשתדל לנסוע עם  
אחרים במרבית 

הנסיעות הקבועות  
 שלי

אסע במשותף עם  
אחרים בנסיעות כנל 
 מספר פעמים בשבוע

אסע במשותף עם  
אחרים בנסיעות כנל 
 מספר פעמים בחודש

אין לי עניין בנסיעות  
משותפות או יכולת  

לבצען והצעדים  
 שלעיל לא יגרמ

28% 

15% 
14% 

43% 

 נכונות לנסיעות משותפות  

  נהוג בעולם  , בכדי לעודד תכנון של נסיעות משותפות ובנוסף ליצירת מאגרי מידע להתאמת נסיעות משותפות

 :  ובהם, לנקוט במספר צעדים

   נוסעים ויותר להשתמש בנתיבי תחבורה ציבורית 2מתן אפשרות לכלי רכב עם 

  מתן  הנחה למתקני חניה בתשלום  לרכב המגיע עם מספר נוסעים 

    מתן אפשרות נסיעה ללא תשלום או בהנחה משמעותית בנתיבים מהירים נוספים שיבנו כדוגמת הקיים בכניסה

 .נוסעים ויותר 2רכב עם  לכלי"( הנתיב המהיר)" 1אביב מכביש -לתל

   תשלום שיכול להתחלק בין כל  )על נסיעת רכב באזורים צפופים בשעות השיא ₪  25הטלת אגרת עומס של עד ל

 (   נוסעי הרכב

מה הסיכוי שתבצע נסיעות משותפות עם עוד נוסעים ברכב הפרטי כנהג או , במידה ויופעלו הצעדים שפורטו לעיל    

 ?כנוסע

 –כ נכונות חיובית "סה

56.8%   

 .  אשר מביעים חוסר עניין 43.2%מהמשיבים מראים נכונות חיובית לנסיעות משותפות לעומת  56.8%

מצרפים עומד -ואילו בקרב הלא  69.5%שיעור הנכונות בקרב אילו המצרפים היום נוסעים נוספים עומד על 

 .   53.3%שיעור הנכונות על 

 (  אפיון בעלי נכונות חיובית בשקפים הבאים)



 חיוביתבעלי נכונות מאפייני 

  

 נסועהמאפייני 

רק בני 
 משפחה

גם   רק אחרים
משפחה 
 וגם אחרים

55% 

71% 
81% 

מאפייני מצטרפים ונכונות 
 חיובית

57% 
51% 

59% 57% 
63% 

55% 

מרחק נסיעה מחושב ונכונות 
 חיובית

ארבע  -שלוש כל יום
 פעמים בשבוע

פעמיים  -פעם
 בשבוע

56% 

62% 

53% 

תדירות נסיעה ליעד עיקרי  
 ונכונות חיובית

 7עד 
 בבוקר

 8אחרי  8ל   7בין 

60% 60% 

51% 

שעת התחלת נסיעה ונכונות  
 חיובית

עד חצי 
 שעה

חצי שעה  
 עד שעה

 מעל שעה

56% 

60% 

55% 

משך נסיעה ונכונות 
 חיובית

 :  נכונות חיובית גבוהה יותר נמצאה בקרב

 .המצרפים אחרים או בני משפחה ואחרים  

 ארבע פעמים בשבוע-הנוסעים שלוש

 בבוקר   8היוצאים לדרך עד 

 הנוסעים חצי שעה עד שעה   



 יציאה לעבודה שעת 

כלל  נקבה זכר  

 המדגם  

 8% 5% 12% בבוקר 6:30לפני 

 13% 11% 15% בבוקר 7:00-6:30בין 

 22% 16% 27% בבוקר   7עד 

 19% 21% 18% בבוקר 7:30-7:00בין 

 23% 26% 19% בבוקר 8:00-7:30בין 

 42% 47% 37%   8ל  7בין 

 13% 14% 13% בבוקר 8:30-8:00בין 

 8% 8% 8% בבוקר 9:00-8:30בין 

 15% 16% 15% בבוקר 9:00אחרי 

 36% 37% 36%   8אחרי 

  100% 100% 100% 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60+ כלל  

 המדגם

 8% 8% 11% 8% 8% 7% בבוקר 6:30לפני 

  7:00-6:30בין 

 בבוקר

14% 12% 12% 16% 14% 13% 

 22% 22% 27% 20% 20% 21% בבוקר   7עד 

  7:30-7:00בין 

 בבוקר

18% 22% 19% 18% 17% 19% 

  8:00-7:30בין 

 בבוקר

20% 24% 28% 20% 16% 23% 

 42% 33% 38% 47% 46% 38%   8ל  7בין 

  8:30-8:00בין 

 בבוקר

14% 14% 13% 11% 13% 13% 

  9:00-8:30בין 

 בבוקר

9% 7% 8% 8% 7% 8% 

 15% 25% 16% 12% 13% 17% בבוקר 9:00אחרי 

 36% 45% 35% 33% 34% 40%   8אחרי 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 נספחים  



 הנסיעה לעבודהמשך 

 כלל המדגם   נקבה זכר  

 20פחות מ 

 דקות

34% 41% 38% 

דקות 30-20  29% 30% 30% 

 68% 72% 64% עד חצי שעה  

דקות 45-30  19% 17% 18% 

דקות 60-45  11% 8% 10% 

בין חצי שעה 

 לשעה  

30% 25% 28% 

שעה עד שעה  

 וחצי

5% 3% 4% 

מעל שעה 

 וחצי

1% 1% 1% 

 5% 4% 6% מעל שעה  

  100% 100% 100% 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60+ כלל  

 המדגם  

 20פחות מ 

 דקות

43% 35% 37% 38% 37% 38% 

דקות 30-20  25% 30% 29% 32% 36% 30% 

 68% 73% 70% 66% 65% 68% עד חצי שעה  

דקות 45-30  18% 19% 19% 17% 15% 18% 

דקות 60-45  9% 11% 10% 8% 7% 10% 

בין חצי שעה 

 לשעה  

27% 30% 29% 25% 22% 28% 

שעה עד  

 שעה וחצי

3% 4% 4% 4% 4% 4% 

מעל שעה 

 וחצי

1% 1% 1% 1% 1% 1% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 נסיעות  בכיוונים שונים  כמות 

מהבית )לעבודה 
או אחרי שהורדת 

 (ים בביס/ילד

נסיעות מהבית  
לא לעבודה  

,  בילוי, לקניות)
ביקורים או כל 

 (נסיעה אחרת

חזרה הביתה 
,  בילוי, מקניות

ביקורים או כל 
 נסיעה אחרת

מהעבודה ישירות  
 הביתה

מהעבודה ליעד  
ביניים ומשם  

 הביתה

נסיעה במסגרת  
כל כיוון  ) העבודה 

נחשב נסיעה 
,  למשל. אחת
 2חזור זה -הלוך

 (נסיעות

1.1 

1.0 

0.9 
0.9 

0.6 
0.5 

 נסיעות ממוצע שביצע אתמול  ' מס

 .  נסיעות ביום 4מהמשיבים ביצעו עד  57%.  4.9הנסיעות הממוצע שבוצעו ביום עמד על ' מס

פחות (  0.4)נשים נוסעות . ישירות הביתה מהעבודה ( 0.9)נוסעת פחות מגברים ( 0.8)נשים 

 .נסיעות במסגרת העבודה( 0.6מגברים 

על בסיס דפוסי המענה קיים חשש כי נבדקים לא הבינו נכון שאלה זו ויש להתייחס אליה  :  הערה

   .  בהסתייגות

 נסיעות בכלל המדגם  ' מס

 4.9 ממוצע 

1-2 26% 

3-4 31% 

5-6 21% 

7+  22% 

 100% כ  "סה



 התנהגות נסיעה משותפת

כמות נוסעים בסוגי נסיעות שונות ביום  

 הקודם 

'  מס

 נוסעים  

-נוסעים ' מס

נסיעות מהבית  

לא לעבודה  

,  בילוי, לקניות)

ביקורים או כל  

 (נסיעה אחרת

  -נוסעים ' מס

חזרה הביתה  

,  בילוי, מקניות

ביקורים או כל  

 נסיעה אחרת

מס נוסעים  

מהבית  )לעבודה 

או אחרי שהורדת 

 (ים בביס/ילד

  -נוסעים ' מס

מהעבודה  

 ישירות הביתה

-נוסעים ' מס

מהעבודה ליעד  

ביניים ומשם 

 הביתה

נסיעה   -נוסעים ' מס

)  במסגרת העבודה 

כל כיוון נחשב נסיעה  

-הלוך, למשל. אחת

 (נסיעות 2חזור זה 

0 61% 63% 69% 80% 81% 90% 

1 20% 20% 15% 13% 11% 6% 

2 12% 11% 10% 5% 5% 3% 

3 5% 4% 4% 1% 2% 1% 

4 2% 2% 2% 0% 1% 0% 

5 0.5% 0.3% 0.4% 0.1% 0.2% 0.1% 

כ יש  "סה

 נוסע 
39% 37% 31% 20% 19% 10% 

'  מס

נוסעים  

 ממוצע  

0.68 0.64 0.55 0.30 0.31 0.16 

 ( נוסעים בממוצע 0.55) ים  בנסיעה לעבודה ביום הקודם  /מהמשיבים מדווחים כי היו אתם נוסע 31%

 ( נוסעים בממוצע 0.3)ים בדרך מהעבודה הביתה ביום הקודם   /מדווחים כי היו אתם נוסע 20%

  0.64נוסעים בהלוך ו  0.68)'  בילויים וכו/השכיחות הגבוהה של נסיעות עם אנשים נוספים הנה בנסיעות לקניות

 (  נוסעים בדרך חזרה 

  .  על בסיס דפוסי המענה קיים חשש כי נבדקים לא הבינו נכון שאלה זו ויש להתייחס אליה בהסתייגות:  הערה



 מסקר שדה לבחינת מקדמי המילוי בצמתים נבחריםממצאים מפורטים  – 2נספח 

 :נקודות הדגימה במטרופולינים

 מטרופולין חיפה מטרופולין ת"א

 נקודת בדיקה תאריך נקודת בדיקה תאריך

 חיפה דרום )מת"ם( 14/4/2015יום ג'  מחלף אלוף שדה 26/1/2015' יום ב

 הכרמל דרוםטירת  20/4/2015יום ב'  מחלף מסובים 27/1/2015יום ג' 

 צומת העמקים 21/4/2015יום ג'  מחלף קיבוץ גלויות 28/1/2015יום ד' 

 מחלף יגור 27/4/2015יום ב'  מחלף אונו 14/4/2015יום ג' 

 מחלף ביאליק 28/4/2015יום ג'  מחלף מורשה 15/4/2015יום ד' 

 צומת הקריון 4/5/2015יום ב'  מחלף גלילות 20/4/2015יום ב' 

 צומת קליל 5/5/2015יום ג'  מחלף השבעה 27/4/2015יום ב' 

 מחלף כרי נעמן 6/5/2015יום ד'  מחלף לה גוארדיה 28/4/2015יום ג' 

   צומת ראשונים 29/4/2015יום ד' 

   צומת שילת 4/5/2015יום ב' 

 דגימה:הת ונקודממצאים מפורטים ב

מטרופולין ת"א:

 

-12345

8:00-8:152353022673011.1271.100

8:15-8:303062843383741.1071.100

8:30-8:452861913063271.0691.100

9:00-9:151981312122271.0711.121

9:15-9:30178282062341.1361.121

9:30-9:452213522582971.1511.121

10:00-10:15192372292661.1621.168

10:15-10:30203382412791.1581.168

10:30-10:451843522212621.1861.168

11:00-11:1512325311521861.2241.205

11:15-11:3014726111752081.1891.205

12:00-12:1512820111501761.1731.143

12:15-12:30164221862081.1181.143

1.137מקדם בוקר2565356144229413345

-12345

13:30-13:45892221131391.2301.230

14:00-14:1522855412883551.2331.217

14:15-14:3017939112202651.2051.217

14:30-14:4521445212623171.2101.217

15:00-15:1512025411501861.2401.252

15:15-15:30129272111601981.2381.252

15:30-15:45252495433133961.2651.252

16:00-16:152854410713474361.2561.243

16:30-16:45261514223203931.228#REF!

1.236מקדם אחהצ175735732171021732685

אלוף שדה

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

אלוף שדה

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

7:00-7:15121235201511901.2581.262

7:15-7:302396213103154061.2891.262

7:30-7:4596192001171401.1971.262

8:00-8:15198293102312691.1651.132

8:15-8:30332431003764211.1201.132

8:30-8:45347452003944431.1241.132

9:00-9:15130202001521761.1581.318

9:15-9:301502732302033051.5021.318

9:30-9:45117203201421741.2251.318

10:00-10:1581281211131531.3541.276

10:15-10:30102313101371771.2921.276

10:30-10:458511110981141.1631.276

11:00-11:1591171011101331.2091.203

11:15-11:3095210001161371.1811.203

11:30-11:4545900155681.2361.203

12:00-12:15128342001642021.2321.209

12:15-12:3093201001141361.1931.209

12:30-12:45681100180951.1881.209

1.219מקדם בוקר25184704333430683739

-12345

13:15-13:30121235201511901.2581.262

13:30-13:452396213103154061.2891.262

13:45-14:0096192001171401.1971.262

14:15-14:30198293102312691.1651.132

14:30-14:45332431003764211.1201.132

14:45-15:00347452003944431.1241.132

15:15-15:30130202001521761.1581.179

15:30-15:45173273002032361.1631.179

15:45-16:00117203201421741.2251.179

16:15-16:3081281211131531.3541.276

16:30-16:45102313101371771.2921.276

16:45-17:008511110981141.1631.276

17:15-17:3091171011101331.2091.203

17:30-17:4595210001161371.1811.203

17:45-18:0045900155681.2361.203

18:15-18:30128342001642021.2321.209

18:30-18:4593201001141361.1931.209

18:45-19:00681100180951.1881.209

1.196מקדם אחהצ25414704310430683670

מקדם 

שעתי

שם הצומת    מסובים                   תאריך : 27.1.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ

נוסעים

סה"כ

נוסעים

סה"כ 

שם הצומת    מסובים                   תאריך : 27.1.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

מקדם 

שעה רבע 



 

  

-12345

7:00-7:15407249601.2241.235

7:15-7:30313135401.1431.235

7:30-7:455214369891.2901.235

8:00-8:154716164841.3131.170

8:15-8:3053558631.0861.170

8:30-8:4559766731.1061.170

9:00-9:15575163711.1271.166

9:15-9:304910059691.1691.166

9:30-9:4578141931091.1721.166

9:4510:00478156671.1961.166

10:15-10:30131131441571.0901.126

10:30-10:451331811521721.1321.126

10:4511:00841511001171.1701.126

11:15-11:30962231211491.2311.222

11:30-11:45631881991.2221.222

11:4512:008918111091321.2111.222

12:15-12:3012528311571951.2421.252

12:30-12:458713221041271.2211.252

12:45-13:009525131241601.2901.252

1.193מקדם בוקר1416259198217042033

-12345

13:30-13:45217129381.3101.267

13:45-13:455516172901.2501.267

14:00-14:1548131163821.3021.289

14:15-14:3068222921181.2831.289

14:30-14:456418211861151.3371.289

14:45-15:00471360731.2171.289

15:15-15:3069574791.0681.068

1.250מקדם אחהצ37294712476595

קיבוץ גלויות

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

קיבוץ גלויות

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

6:00-6:155301211252.2731.708

6:15-6:309611017281.6471.708

6:30-6:45271133044701.5911.708

7:00-7:15511320066831.2581.345

7:15-7:3074258211101611.4641.345

7:30-7:4571164911151.2641.345

8:00-8:1565212881131.2841.227

8:15-8:30791711981201.2241.227

8:30-8:451082121311561.1911.227

9:00-9:15176363112172661.2261.242

9:15-9:30201435112513111.2391.242

9:30-9:4515036611932441.2641.242

10:00-10:151453931872381.2731.255

10:15-10:30812061071391.2991.255

10:30-10:451042111261501.1901.255

11:00-11:15911911111321.1891.212

11:15-11:3077201981211.2351.212

11:30-11:45791611971181.2161.212

12:00-12:1579211001211.2101.201

12:15-12:3073121861001.1631.201

12:30-12:4570162881081.2271.201

1.260מקדם בוקר18154324814823172919

-12345

13:15-13:30611721811051.2961.397

13:30-13:451112321261631.294

13:45-14:0012736111332071.556

14:00-14:1579331491450.9731.260

14:30-14:451223531532011.3141.260

14:45-15:0011432561452171.497#REF!

15:00-15:15130313111662101.2651.309

15:15-15:30192507312533301.3041.309

15:45-16:00170437332263041.3451.309

16:00-16:1517831632182701.2391.298

16:15-16:30141435111912511.3141.298

16:30-16:4515050542092811.3441.298

17:00-17:1516442212092581.2341.267

17:15-17:30179571312413131.2991.267

17:30-17:4515234121892311.2221.267

17:45-18:00135414111822381.3081.267

18:15-18:30161344012002461.2301.217

18:30-18:4519144312392931.2261.217

18:45-19:001282041521801.1841.217

1.283מקדם אחהצ268569665291134624443

שם הצומת    אונו                   תאריך : 14.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

שם הצומת    אונו                   תאריך : 14.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



-12345

6:00-6:1521320026331.2691.224

6:15-6:3068123831011.2171.224

6:30-6:4516126431942371.2221.224

7:00-7:1515047642072781.3431.269

7:15-7:301001911201421.1831.269

7:30-7:45110171121311611.2291.269

8:00-8:1512711121411601.1351.166

8:15-8:3013221111551811.1681.166

8:30-8:4511923111441721.1941.166

9:00-9:151321811511711.1321.183

9:15-9:301301841521781.1711.183

9:30-9:459321221181491.2631.183

10:00-10:151142321391661.1941.220

10:15-10:301133121461811.2401.220

10:30-10:451673942102571.2241.220

11:00-11:151392611661941.1691.222

11:15-11:301152931471821.2381.222

11:30-11:4511132211461851.2671.222

12:00-12:1511219511371691.2341.250

12:15-12:30952711231531.2441.250

12:30-12:4512327331561981.2691.250

1.219מקדם בוקר24324894821229923648

-12345

13:15-13:309719311201481.2331.292

13:30-13:4598292211321751.3261.292

13:45-14:00146435111962561.3061.292

14:00-14:151263251632051.2581.278

14:30-14:4515644712082691.2931.278

14:45-15:0016246622162801.2961.278

15:00-15:15167361012142731.2761.299

15:15-15:30160438212142831.3221.299

15:45-16:00141334131822381.3081.299

16:00-16:15167465622263081.3631.333

16:15-16:30170364332162811.3011.333

18:00-18:0013925651752271.2971.333

17:00-17:15163297112012511.2491.275

17:15-17:30104241121321691.2801.275

17:30-17:459119621181551.3141.275

17:45-18:00143338331902601.3681.275

18:15-18:301813342182591.1881.196

18:30-18:4579191991201.2121.196

18:45-19:001053361441891.3131.196

1.292מקדם אחהצ259562298321733644346

מורשה                   תאריך : 15.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

מורשה                   תאריך : 15.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



-12345

6:30-6:453701197415016501.2971.297

7:00-7:15175282112072461.1881.228

7:15-7:30152264361912581.3511.228

7:30-7:4527942713293891.1821.228

8:00-8:1518191901991.0471.123

8:15-8:30226254112572971.1561.123

8:30-8:4527033413083521.1431.123

9:00-9:15917981051.0711.099

9:15-9:301641021761901.0801.099

9:30-9:4519718312192471.1281.099

10:00-10:1516529411992391.2011.192

10:15-10:302073932492941.1811.192

10:30-10:451954132392861.1971.192

11:00-11:1527562443454271.2381.228

11:15-11:3018946412402971.2381.228

11:30-11:4522643422753321.2071.228

12:00-12:15224571122943791.2891.274

12:15-12:3025365813274111.2571.274

12:30-12:45166376212122711.2781.274

1.209מקדם בוקר400573680231248565869

-12345

14:00-14:159836311381831.3261.419

14:15-14:30132718622193321.5161.419

14:30-14:45904811391891.3601.419

15:00-15:152326332983671.2321.272

15:15-15:30338101654505781.2841.272

15:30-15:45234647313094001.2941.272

16:00-16:15211584422793651.3081.328

16:15-16:3016746972293141.3711.328

16:30-16:452607410413494591.3151.328

17:00-17:15251639513294291.3041.297

17:15-17:30242741033294321.3131.297

17:30-17:4525956863294191.2741.297

18:00-18:1523965141013294561.3861.390

18:15-18:303161331284696501.3861.390

18:30-18:4529112516324376111.3981.390

1.335מקדם אחהצ33601077120651046326184

מחלף גלילות

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

מחלף גלילות

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



  

-12345

6:00-6:15245130371.233

6:15-6:305313470911.300

6:30-6:458314121001241.240

7:00-7:15901641101341.218

7:15-7:3016335112002401.200

7:30-7:451382011591811.138

8:00-8:151661131801971.094

8:15-8:3055560651.083

8:30-8:45156141701841.082

8:459:0024630361.200

9:00-9:1511512211301501.154

9:15-9:30141811501601.067

9:30-9:45114361501861.240

10:00-10:1585251101351.227

10:15-10:3091191101291.173

10:30-10:45931521101291.173

11:00-11:151373111692021.195

11:15-11:301154321602071.294

11:30-11:45812811101401.273

12:00-12:151343241702101.235

12:15-12:30952051201501.250

12:30-12:45962221201461.217

1.189מקדם בוקר2249430351327183233

-12345

13:15-13:301021711201391.158

13:30-13:4584161001161.160

13:45-14:00100225121301731.331

14:15-14:3012521221501811.207

14:30-14:4512136121602041.275

14:45-15:00107331401731.236

15:15-15:301441241601801.125

15:30-15:45195302212302741.191

15:45-16:00120284221562061.321

16:00-16:158115131001261.260

16:15-16:307016211901171.300

16:30-16:451031521201391.158

16:45-17:0019646712503131.252

17:15-17:30217381232703411.263

17:30-17:4515552942203021.373

17:45-18:0014335111802221.233

18:15-18:3015947312102661.267

18:30-18:451232431501831.220

1.245מקדם אחהצ23455035526729363655

1.183

1.095

1.153

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעי

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

1.234

1.251

1.191

1.209

שם הצומת   הראשונים                   תאריך : 29.04.2015

שעה משעה  עד 

1.260

סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעי

1.241

סה"כ 

סה"כ 

שם הצומת   הראשונים                   תאריך : 29.04.2015

שעה משעה  עד 

1.291

1.245

1.223

1.240



 

-12345

6:00-6:151032521301591.223

6:15-6:3026430341.133

6:30-6:4512729311601981.238

6:457:002273122602951.135

7:15-7:30270393113143661.166

7:30-7:45484838235806971.202

8:15-8:303332523603891.081

8:30-8:45331243553791.068

9:00-9:151231611401581.129

9:15-9:301712812002301.150

9:30-9:451808111902031.068

10:00-10:151691741902151.132

10:15-10:301863312202551.159

10:30-10:451242411491751.174

11:00-11:15993011301621.246

11:15-11:30106231291521.178

11:30-11:4573204971331.371

12:00-12:15932611201481.233

12:15-12:309629141301731.331

12:30-12:451173211501841.227

1.166מקדם בוקר3438546339840344705סה"כ 

שעה משעה  עד 

סה"כ

 רכבים 

שנספרו

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

-12345

13:15-13:3010731111401771.264

13:30-13:45952411201471.225

13:45-14:006723901131.256

14:15-14:30832431101401.273

14:30-14:45991921201431.192

14:45-15:008917311101361.236

15:15-15:30134321121702151.265

15:30-15:45144285211802281.267

15:45-16:001052321301571.208

16:15-16:309321241201571.308

16:30-16:451243511601971.231

16:45-17:00133331121702161.271

17:15-17:3018438612292821.231

17:30-17:4510628511401811.293

17:45-18:001212811501801.200

18:00-18:1512650311802391.328

18:30-18:4589253211201611.342

18:45-19:00832521101391.264

1.568מקדם אחהצ19825044115725493208סה"כ 

מספר נוסעים 

מחלף השבעה                   תאריך : 27/04/2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

1.183

1.189

1.074

1.115

1.267

1.239

1.315

1.154

1.256

1.263

1.249

1.232

1.250

מחלף השבעה                   תאריך : 27/04/2015



 

-12345

6:00-6:151072211301541.1851.224

6:15-6:30203357412503151.2601.224

6:30-6:45200335112402901.2081.224

7:00-7:15173374332202861.3001.303

7:15-7:30155194751902581.3581.303

7:30-7:45140241411702121.2471.303

8:00-8:1529738233403911.1501.153

8:15-8:3023824432693101.1521.153

8:30-8:45196174212202551.1591.153

9:00-9:151872672202601.1821.171

9:15-9:3015313311701921.1291.171

9:30-9:45196291312302741.1911.171

10:00-10:1514429611802241.2441.218

10:15-10:30872121101351.2271.218

10:30-10:4516927132002381.1901.218

11:00-11:1511926311491851.2421.239

11:15-11:3069192901131.2561.239

11:30-11:451403911802211.2281.239

12:00-12:15921621101301.1821.215

12:15-12:309619321201511.2581.215

12:30-12:458413211001201.2001.215

1.212מקדם בוקר324552665381438884714

-12345

13:15-13:301101551301551.1921.213

13:30-13:458521221101411.2821.213

13:45-14:00626270801.1431.213

14:15-14:3057185801081.3501.188

14:30-14:45921621101301.1821.188

14:45-15:001191011301421.0921.188

15:15-15:302211632402621.0921.168

15:30-15:45295427423504261.2171.168

15:45-16:0021726432502931.1721.168

16:15-16:30224467212803501.2501.253

16:30-16:45245511313103901.2581.253

16:45-17:00197343422403001.2501.253

17:15-17:3025234312903341.1521.217

17:30-17:45454921135606831.2201.217

17:45-18:0018052712403091.2881.217

18:00-18:156171170831.1861.179

18:15-18:30226173132502881.1521.179

18:30-18:4532652123904661.1951.179

1.205מקדם אחהצ342355591211041004940

מחלף לה גאוורדיה                   תאריך : 28.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

מחלף לה גאוורדיה                   תאריך : 28.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

6:00-6:1590175621201731.4421.546

6:15-6:30833010421291991.5431.546

6:30-6:4512944134102003221.6101.546

7:00-7:1526062221143595141.4321.320

7:15-7:30277361073304141.2551.320

7:30-7:45187242432202721.2361.320

8:00-8:1555560651.0831.150

8:15-8:30164221121902251.1841.150

8:30-8:45244211132703081.1411.150

9:00-9:15225475212803471.2391.225

9:15-9:3018836512302791.2131.225

9:30-9:4510720211301581.2151.225

10:00-10:1517031412062481.2041.224

10:15-10:302856793614461.2351.224

11:00-11:15892011101321.2001.268

11:15-11:30902641201541.2831.268

11:30-11:45632031871161.3331.268

12:00-12:1516649412202801.2731.280

12:15-12:3048191169931.3481.280

12:30-12:456822901121.2441.280

1.285מקדם בוקר2988618102383537814857

-12345

13:15-13:30200306222402961.2331.241

13:30-13:45732251001321.3201.241

13:45-14:0011422111381651.1961.241

14:15-14:3011221611401761.2571.291

14:30-14:45178499222403211.3381.291

14:45-15:0012924611602001.2501.291

15:15-15:30141424121902511.3211.361

15:30-15:45203507642703681.3631.361

15:45-16:00133446511892641.3971.361

16:15-16:302095811752904111.4171.432

16:30-16:45141574262103051.4521.432

16:45-17:001793913512373211.3541.360

17:15-17:3025357171123404721.3881.360

17:30-17:452576914913504781.3661.360

17:45-18:002115116112803701.3211.360

18:15-18:30354791254505681.2621.298

18:30-18:45230501362993931.3141.298

18:45-19:001833911612403231.3461.298

1.333מקדם אחהצ3300803161702943635814

שילת                תאריך : 04.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

שילת                תאריך : 04.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 מטרופולין חיפה:

 

-12345

6:00-6:1539133257821.4391.507

6:15-6:309219421171501.2821.507

6:30-6:45984112771652791.6911.507

7:00-7:1583184241111591.4321.365

7:15-7:3099304611402001.4291.365

7:30-7:45137242321682131.2681.365

8:00-8:151211561421691.1901.255

8:15-8:30731321891101.2361.255

8:30-8:456313331831151.3861.255

9:00-9:155724211851201.4121.369

9:15-9:303813152681.3081.369

9:30-9:4547162166901.3641.369

10:00-10:1544105160831.3831.380

10:15-10:302711139521.3331.380

10:30-10:4547214721011.4031.380

11:00-11:1538221364971.5161.389

11:15-11:3063183841081.2861.389

11:30-11:45492031731021.3971.389

12:00-12:153416555811.4731.387

12:15-12:3056121473991.3561.387

12:30-12:45561532761031.3551.387

1.379מקדם בוקר136138470381818712581

-12345

13:45-14:00239436531.4721.370

14:00-14:153210245581.2891.370

14:15-14:30622151891231.3821.445

14:30-14:45572262871271.4601.445

15:00-15:1589198431231821.4801.445

15:15-15:306320311881211.3751.553

15:45-16:0082257641241971.5891.553

16:00-16:15882911741392271.6331.553

16:15-16:3082305421231831.4881.443

16:45-17:006017341851241.4591.443

17:00-17:1511731861622271.4011.443

17:15-17:308521331121481.3211.461

17:45-18:004618723761261.6581.461

18:00-18:1571255221051541.4671.461

18:15-18:307621341041431.3751.383

18:30-18:456018411841171.3931.383

1.460מקדם אחהצ109333684472115822310

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

ביאליק                  תאריך : 28/04/2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעתי

סה"כ 

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

ביאליק                  תאריך : 28/04/2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 



 

  

-12345

6:15-6:30369146581.2611.282

6:30-6:4513334521742241.2871.282

7:00-7:15109352511522101.3821.304

7:15-7:3015432721952491.2771.304

7:30-7:4512829421632061.2641.304

8:00-8:1512117321431721.2031.182

8:15-8:301161081341601.1941.182

8:30-8:4514814411671931.1561.182

9:00-9:15831711011201.1881.243

9:15-9:309819411221521.2461.243

9:30-9:45812631101421.2911.243

10:00-10:1510913511281541.2031.262

10:15-10:30671721871111.2761.262

10:30-10:457523311021351.3241.262

11:00-11:15106194221331741.3081.276

11:15-11:3092183111151461.2701.276

11:30-11:4572201931151.2371.276

12:00-12:156116279991.2531.262

12:15-12:30661721861101.2791.262

12:30-12:455712372901.2501.262

1.257מקדם בוקר19123976619824023020

-12345

14:00-14:1548151367961.4331.319

14:15-14:3010029211321691.2801.319

14:45-15:00973241331731.3011.319

15:00-15:15113343311542071.3441.337

15:15-15:309826121361861.3681.337

15:45-16:00115283121491941.3021.337

16:00-16:1512929711662121.2771.286

16:15-16:30233537412983811.2791.286

16:45-17:00141301021832391.3061.286

17:00-17:1512227511551951.2581.305

17:15-17:3010832621481981.3381.305

17:45-18:0010838221501981.3201.305

1.308מקדם אחהצ14123736216818712448 סה"כ 

סה"כ 

העמקים 21.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

העמקים 21.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

6:00-6:152041126371.4231.305

6:15-6:303243140541.3501.305

6:30-6:45438152631.2121.305

7:00-7:15104124211231531.2441.221

7:15-7:30131303111662091.2591.221

7:30-7:45190195212172561.1801.221

8:00-8:1527440723233851.1921.155

8:15-8:3024026112682991.1161.155

8:30-8:4526436313043501.1511.155

9:00-9:15247321422863401.1891.171

9:15-9:301862912162491.1531.171

9:30-9:451742832052391.1661.171

10:00-10:1516525211932251.1661.208

10:15-10:3012632111601971.2311.208

10:30-10:4512527311561931.2371.208

11:00-11:15106192121301641.2621.272

11:15-11:301002031231491.2111.272

11:30-11:4587222221151551.3481.272

12:00-12:1577201981221.2451.292

12:15-12:308628221181561.3221.292

12:30-12:45802541091421.3031.292

1.207מקדם בוקר285748649191734284137

-12345

13:45-14:0067262951251.3161.302

14:00-14:157921311041341.2881.302

14:15-14:30954111371801.3141.282

14:45-15:004922172961.3331.282

15:00-15:15992321241511.2181.282

15:15-15:30113374111562081.3331.287

15:45-16:0011830421541981.2861.287

16:00-16:151303531682091.2441.287

16:15-16:3014251912032751.3551.345

16:45-17:009123311181501.2711.345

17:00-17:15100386111462031.3901.345

17:15-17:30156411611731.0751.245

17:45-18:009331821341871.3961.245

18:00-18:15863511221591.3031.245

18:15-18:30102335111421921.3521.358

18:30-18:45110212211361711.2571.358

18:45-19:0089296421301911.4691.358

1.304מקדם אחהצ17194966416723023002 סה"כ 

סה"כ 

חיפה דרום 21.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

חיפה דרום 21.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

6:00-6:1516319221.1581.224

6:15-6:30431154651.2041.224

6:30-6:454110152661.2691.224

7:00-7:15622042881221.3861.388

7:15-7:30107375321542181.4161.388

7:30-7:459828441341821.3581.388

8:00-8:15152301822121.1651.170

8:15-8:3022931412653071.1581.170

8:30-8:451963262342781.1881.170

9:00-9:159011311051261.2001.161

9:15-9:30126171431601.1191.161

9:30-9:45901331061251.1791.161

10:00-10:156212175891.1871.233

10:15-10:30581169801.1591.233

10:30-10:456814411881171.3301.233

11:00-11:154373154701.2961.345

11:15-11:3059254881211.3751.345

11:30-11:45581931811091.3461.345

12:00-12:15451932691001.4491.409

12:15-12:30401132157841.4741.409

12:30-12:454719167881.3131.409

1.255מקדם בוקר17303805117621842741

-12345

13:45-14:003612351691.3531.312

14:00-14:1569165901161.2891.312

14:15-14:307514211931181.2691.252

14:45-15:006610480981.2251.252

15:00-15:15752011971221.2581.252

15:15-15:3068161851041.2241.247

15:45-16:00811312971181.2161.247

16:00-16:1512132321582021.2781.247

16:15-16:301322951662051.2351.234

16:45-17:001012251281601.2501.234

17:00-17:1511117321331621.2181.234

17:15-17:309523321231581.2851.303

17:45-18:0080143131011361.3471.303

18:00-18:1596223111231581.2851.303

18:15-18:30911331071261.1781.220

18:30-18:458323311101421.2911.220

18:45-19:0075103881041.1821.220

1.256מקדם אחהצ14553065014518302298

טירת כרמל-דרום 20.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

טירת כרמל-דרום 20.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

6:00-6:15551842791111.4051.499

6:15-6:30111447421682461.4641.499

6:30-6:4511143101021762771.5741.499

7:00-7:1513857121212203411.5501.432

7:15-7:3015555772243141.4021.432

7:30-7:45138287411782361.3261.432

8:00-8:1514429111752091.1941.263

8:15-8:30148336111892411.2751.263

8:30-8:45116326111562071.3271.263

9:00-9:15662343961361.4171.403

9:15-9:308832611271751.3781.403

9:30-9:45693171071521.4211.403

10:00-10:15602552921331.4461.401

10:15-10:307424321031411.3691.401

10:30-10:458524731191661.3951.401

11:00-11:15602131851151.3531.332

11:15-11:30722121961241.2921.332

11:30-11:4544162163861.3651.332

12:00-12:15451851691001.4491.403

12:15-12:3057237871241.4251.403

12:30-12:457323511021381.3531.403

1.391מקדם בוקר1909620116551127113772

-12345

13:45-14:0033143353821.5471.394

14:00-14:1558192791021.2911.394

14:15-14:306030511971441.4851.428

14:45-15:0010342411502031.3531.428

15:00-15:159730681412071.4681.428

15:15-15:3095319311392011.4461.517

15:45-16:0087268411261841.4601.517

16:00-16:1575326741242051.6531.517

16:15-16:301054310521652511.5211.536

16:45-17:001013111521502261.5071.536

17:00-17:1573337431201911.5921.536

17:15-17:30102416221532201.4381.455

17:45-18:009222761271811.4251.455

18:00-18:1585317421291941.5041.455

18:15-18:3088285111231681.3661.396

18:30-18:45612653951401.4741.396

18:45-19:004420165871.3381.396

1.467מקדם אחהצ1359499102571920362986

יגור                  תאריך : 27.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

יגור                  תאריך : 27.04.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

7:00-7:157018421951311.3791.324

7:15-7:30105304411441981.3751.324

7:30-7:4511623411441781.2361.324

8:00-8:15120191391581.1371.159

8:15-8:30871911071281.1961.159

8:30-8:45861311001151.1501.159

9:00-9:152858112313825001.3091.307

9:15-9:302004510412603411.3121.307

9:30-9:4510832221441861.2921.307

10:00-10:1511833421572041.2991.285

10:15-10:3018353512423081.2731.285

10:30-10:451745662363041.2881.285

11:00-11:15833871281801.4061.411

11:15-11:30163581132353241.3791.411

11:30-11:451165310211822651.4561.411

12:00-12:1510534311431861.3011.335

12:15-12:30146451052062861.3881.335

12:30-12:459122131171501.2821.335

1.310מקדם בוקר23566729533531614142

-12345

13:45-14:00135481021952691.3791.383

14:00-14:1511642731682331.3871.383

14:15-14:30117491341832701.4751.451

14:45-15:001566316322403521.4671.451

15:00-15:15215841673224591.4251.451

15:15-15:30210476812723591.3201.370

15:45-16:001987114732934251.4511.370

16:00-16:15183498412453261.3311.370

16:15-16:30186551452603581.3771.417

16:45-17:00170589922483591.4481.417

17:00-17:15177565142523601.4291.417

17:15-17:30143401011942571.3251.360

17:45-18:00140449411982761.3941.360

1.402מקדם אחהצ2146706137711030704303

נעמן               תאריך : 06.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

נעמן               תאריך : 06.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 

  

-12345

6:00-6:15185326371.4231.338

6:15-6:30378348621.2921.338

7:00-7:15294134401.1761.258

7:15-7:304610157701.2281.258

7:30-7:454517264851.3281.258

8:00-8:156445174911.2301.233

8:15-8:306511278931.1921.233

8:30-8:458317411051331.2671.233

9:00-9:15591776931.2241.222

9:15-9:30409150611.2201.222

9:30-9:454310154661.2221.222

10:00-10:1565143821021.2441.349

10:15-10:30712512991321.3331.349

10:30-10:45592861941371.4571.349

11:00-11:15392442691071.5511.381

11:15-11:3067271951241.3051.381

11:30-11:4579202121041391.3371.381

12:00-12:156635111031441.3981.324

12:15-12:3072192931161.2471.324

12:30-12:4559251851121.3181.324

1.305מקדם בוקר1106329439314901944

-12345

13:45-14:0062183831071.2891.289

14:00-14:155116269891.2901.289

14:15-14:30542951891321.4831.387

14:45-15:003910251651.2751.387

15:00-15:154320164861.3441.387

15:15-15:30491951741071.4461.435

15:45-16:0035171255801.4551.435

16:00-16:1539152157801.4041.435

16:15-16:3066223911191.3081.354

16:45-17:0058241831091.3131.354

17:00-17:156538211061511.4251.354

17:15-17:306627721021511.4801.534

17:45-18:005425731901421.5781.534

18:00-18:15522573871351.5521.534

18:15-18:30453221801191.4881.496

18:30-18:4541345801241.5501.496

18:45-19:0046293781131.4491.496

1.426מקדם אחהצ8654005810613391909

מקדם 

שעתי

קליל                תאריך : 05.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

סה"כ 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

קליל                תאריך : 05.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 



 
 

  

-12345

6:00-6:152472134481.4121.390

6:15-6:30581941821121.3661.390

6:30-6:45662062941321.4041.390

7:00-7:157619611021361.3331.264

7:15-7:301262861602001.2501.264

7:30-7:4532840481.2001.264

7:45-8:0015132521902381.2531.264

8:00-8:1518944822433091.2721.294

8:15-8:30172397112202801.2731.294

8:30-8:451593912212132861.3431.294

9:00-9:1513136911772341.3221.326

9:15-9:30149396111962541.2961.326

9:30-9:4511946711732361.3641.326

10:00-10:157424211011321.3071.321

10:15-10:301254631742261.2991.321

10:30-10:4510331721431941.3571.321

11:00-11:157733311141561.3681.336

11:15-11:309631331331791.3461.336

11:30-11:451133751552021.3031.336

12:00-12:1510749511622241.3831.382

12:15-12:309741911482101.4191.382

12:30-12:45125346311692281.3491.382

1.323מקדם בוקר236970212127432234264

-12345

13:45-14:004913163781.2381.304

14:00-14:1511235611542051.3311.304

14:15-14:3012548841852611.4111.364

14:45-15:00145411312002701.3501.364

15:00-15:15163441122202941.3361.364

15:15-15:301646210442443541.4511.459

15:45-16:0079257211141631.4301.459

16:00-16:158336941321981.5001.459

16:15-16:3014551842082871.3801.405

16:45-17:0012245111782451.3761.405

17:00-17:151667013322543671.4451.405

17:15-17:30136521011992741.3771.432

17:45-18:001295711512033011.4831.432

18:00-18:15136441261982841.4341.432

18:15-18:3096421331542311.5001.463

18:30-18:451354913212002851.4251.463

18:45-19:00542652871291.4831.463

1.412מקדם אחהצ2039740161411229934226

קריון                תאריך : 04.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כ מספר נוסעים 

רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי

סה"כ 

סה"כ 

קריון                תאריך : 04.05.2015

שעה משעה  עד 
סה"כמספר נוסעים 

 רכבים 

סה"כ

נוסעים

מקדם 

שעה רבע 

מקדם 

שעתי



 דף הסבר לסוקר

 

  



 

  



 תובנות נוספות מסקר הספרות – 3נספח 

 הולנד:

כ הנעים במיליון תושבים  16.6 -כעם קילומטרים רבועים  40,000 -של קצת יותר מהולנד משתרעת על פני שטח 

באורך כולל הינה  רשת הכבישים הראשית .ושיעור ניידות גבוה 1ומאופיינת ברמת צפיפות גבוהה מיליון כלי רכב 9

ועד  2000משנת   2.קילומטר של פקקי תנועה 200 -, ובכל יום עבודה ישנם בממוצע כקילומטר 5,800 -של כ

)הגידול היה אף יותר  49%-, הפסדי זמן נסיעה כתוצאה מפקקי תנועה בעורקי תחבורה ראשיים גדל ב2010שנת 

 ו נתיבי נסיעה, סללו כבישים חדשים ויישמו אמצעים לניהול לתחבורתי(. לולא הרחיב

 2202-ל 2222הסיבות להפסדי זמן נסיעה בהולנד בין 

 

הנתיב היה מופרד על  . 1994ופעל עד אוגוסט  1993באירופה נפתח בהולנד באוקטובר הראשון  HOV -הנתיב 

+ נוסעים 3והיה מיועד לרכבים בעלי תפוסה של  ליד אמסטרדם A1 ק"מ בכביש  7לאורך  ידי הפרדה קשיחה

סגרים מתוך תיבים נהנטענו בין השאר כי  המקטרגיםקשה כנגד הנתיב )ביקורת ציבורית מלכתחילה היה  .בלבד

הרכב, ובכך מגבירים -מכלי 4%-לטובת נתיבים שעליהם נוסעים פחות משטח גדול מדי  מקציםו קיימים נתיבים

                                                             
 (33-ישראל במקום ה) 72-מ ריבוע במקום ה"אוכלוסין לק צפיפותמדינות לפי הולנד נמצאת בדירוג  1
2 KiM. (2011). Mobiliteitsbalans 2011. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. 



וסב לנתיב הפתוח לתנועה כללית לאחר נתיב ההנתיבים בכביש(. לבסוף, ת את העומס על שאר הבמידה ניכר

אינם כוללים בתוכם את הקונספט של נתיבי תחבורה לשיתוף נוסעים ועל  םהתנועה ההולנדי יששופט קבע כי חוק

   3כן עיקרון השוויון הופר.

ספר תוכניות לצמצום הפסדי הזמן בנסיעה בעיקר לאור זאת, במהלך השנים האחרונות הולנד ניסתה ליישם מ

יטל ה ,ות גודש בכניסה לעריםאגר. לדוגמא: תמחור כבישיםהמתמקדות באמצעים שונים המשמשים לתכניות 

מתן  ולאחרונהקילומטרים לנסיעה, מכסות נסיעה באזורי גודש כספי לתנועה ממונעת המבוססת על מספר ה

השיא. אך תוכניות אלו בסופו של דבר אינן מיושמות בעיקר בשל קשיים לאי נהיגה בשעות תמריצים כספיים 

 4פוליטיים.

נתיבים  -HOT על כן בהולנד מנסים בזמן האחרון למצוא פתרונות שניתן ליישמם בטווח הקצר )יחסית( כגון נתיבי

נגבית אגרה בהם ”(, HOT Lane – High Occupancy Toll Lane)“מיוחדים לכלי רכב בעלי תפוסה גבוהה, 

 זוכים לפטור מתשלום. )משתנה בהתאם להגדרה "מלא"( מכלי רכב בעלי תפוסה נמוכה, בזמן שכלי רכב מלאים

 יישום פתרון זה הינו פשוט יותר וזאת בשל העבודה כי התשתית כבר קיימת.

ם )מס' התחברותי במקומות בהם הם קיימי העומס סייעו בהפחתת HOTשנעשה בהולנד, נתיבי  5על פי מחקר

לגבי היעילות שלהם,  ות. עם זאת, קשה להסיק מסקנות כלליהרב ביותר בעולם של נתיבים אלו קיימים בארה"ב(

הציגו תוצאות מעורבות כיוון שהשתמשו  אחרות הערכות בארה"ב הוערכו. הגמוריםמחצית מהפרויקטים היות ורק 

השוואתית בין פרויקטים שונים לאור החוסר  במודלים שונים של ההערכה ונעשו הערכות מועטות בלבד להערכה

המחקר מעלה את הצורך בהצגת מתודולוגיה אחידה לבדיקת היעילות של נתיבי  6במאפיינים דומים ברי השוואה.

HOT .טות הגורמים ושי למשלבת את כלה "נכונה" ליצירת תוכנית פעולה ליישום נתיבים אלואין שיטה  היום,נכון ל

 ממדינות שיישמו נתיבים אלו בעולם.  ו למדעבודה מומלצות שנ

כנסיעה משותפת אינה בהכרח מצמצמת את  HOTגילה כי שימוש בנתיבי  2004-ראוי לציין כי מחקר שנעשה ב

דבר שיכול להוות חסם לנסיעה  –זמן הנסיעה וזאת כתוצאה מהארכת הזמן הנדרשת לאיסוף והורדת הנוסעים 

מערך של ריץ נוסף להיווצרות מספק תמ  HOTהקמת נתיביראה כי המחקר נוסף שנעשה בנושא זה  7משותפת.

על פי המחקר, מאפיינים אישיותיים אצל  נסיעות משותפות ואלטרנטיבה ראויה לנסיעה שלא בשעות השיא.

הנהגים )בהתאם למדינה, אזור וכו'( יכולים להוות גורם משמעותי בדעות הקדומות שיש לאנשים כנגד נסיעות 

 משותפות.

  

                                                             
3 http://web.archive.org/web/20090210202554/http://www.statengeneraaldigitaal.nl/thema_carpoolstrook.html 
 
 . יישומה( במהלך תקופת ממשלה הבאה אחריה-החלטה בממשלה אחת ויישומה )או איהקושי ביישום החלטה הנובע מקבלת  4
5 G.A. Drăgan, Implementation considerations and assessment for the Netherlands – HOT Lanes (ITS Edulab, Delft, 

March 2013) 
6 U.S. Government Accountability Office, 2012 
7 Appiah, J. (2004). An examination of factors affecting high occupancy/toll lane demand. Texas A&M University 



 מספר מאפיינים עיקריים:   HOTעל פי המחקר, לנתיבי

 דרישות תפוסה המאפשרות לכלי רכב מרמת תפוסה מסוימת להשתמש בנתיב ללא  – דרישות תפוסה

 תשלום או תשלום מופחת.

 העלות יכולה להיות קבועה או משתנה בהתאם לשעות היום או הגודש בנתיבי עצמו  – מערכת תמחור

 בכל מקרה אגרה גבוהה יותר נדרשת בשעות השיא. )או בנתיבים סמוכים( 

 שימוש באמצעים טכנולוגיים לתשלום האגרה 

 בהתאם למדיניות וליעדי התחבורה ניתן לסווג סוגים שונים של  – סוגי רכב הראשים להשתמש בנתיב

ום כלי רכב המותרים לשימוש בנתיב )רכבי הצלה וחירום, תח"צ, אופנועים, מכוניות בגלות דרגות זיה

 נמוכות, מוניות, משאיות ועוד(

 גישה לנתיב יכולה להיות מנקודה אחת בלבד או ממספר נקודות בתוואי  –והפרדת הנתיב נקודות גישה

הנתיב )ככל שיש יותר נקודות גישה כך נדרשים אמצעים רבים יותר לפיקוח(. הפרדת הנתיב יכול 

 להיעשות באמצעות הפרדות מסוגים שונים או רק צביעת הנתיב ושילוט. 

 ספרד:

(, ובכך מדריד היא העיר הגדולה בספרד. 2011מיליון תושבים ) 3.2-כמדריד היא עיר הבירה של ספרד ובעלת 

 בשנות התשעים החל גל חדש של גידול באוכלוסיית העיר. מיליון תושבים 6-בשטח העיר רבתי מתגוררים כ

 N-VI (A6 .)כביש  –מערבי בכניסה לעיר -)ובעיקר בפרבריה( שיצר עומס בכבישים בעיקר במסדרון הצפון

ן במסדרון זה הינה הנמוכה ביותר מכל אזור מטרופוליני אחר מסביב למדריד ושיעור בעלות על צפיפות האוכלוסי

מכוניות/אדם(. בינוי נתיבים נוספים במסדרון זה הינו מוגבל בשל פיתוח קרקעות לדיור או  0.6כלי רכב הינו גבוה )

 בשל שטחים פתוחים מוגנים.   

 מאפייני המסלול:

  ק"מ ממנו הינו נתיב  12.3 –"מ כש ק 15הנתיב מתפרס על פניHOV  ק"מ הינו לאוטובוסים  2.7 -ו
 בלבד

  2הנתיב פתוח לאוטובוסים וכן לרכבים בעלי תפוסה של + 

 תחילת הנתיב ב- Las Rosas  כפר פרברי( וסיום )יציאה( במחלף ב(– Moncloa  מחוז פרברי של(
 מדריד(

  לאורך הנתיב ישנם שתי כניסות/יציאות: בLaz Hezaz וב- El Plantic  

  נתיבי תחבורה. ארבעה נתיבים לכל כיוון ושני נתיבי  10בכביש ישנם בסה"כHOV  

 נתיבי ה- HOV ( הינם הפיכיםReversible הווה אומר מחליפים כיוונים בהתאם לשעות העומס )
 )בוקר/ערב( בעקבות כך לא היה צורך בהקמת נתיבים נוספים לאורך הכביש.



  ממוקמים באמצע הכביש ומפורדים על ידי מכשולי בטוןהנתיבים 

  בניית הנתיב נעשה תוך שנתיים וחצי כאשר העיכוב היה בשל רכישת קרקעות כפויה )הצמודים
 לכביש( על ידי הממשלה

  בימי עבודה נתיב הHOV  פתוח בשעות הבוקר לכיוון העיר ובשעות הערב אל מחוץ לעיר. בסופ"ש
תוחים בשעות הערב לכיוון העיר ובשעות הבוקר אל מחוץ לעיר. פ HOV–וחופשות נתיבי ה 

 )המפעילים יכולים להחליט על הכיוון בהתאם לצורך(

  כשאין עומס נתיבי הHOV   בין כלי רכב הנכנסים ויוצאים מהנתיבים חיכוכיםסגורים כדי למנוע 

 כלל תקציב ההקמה, תפעול ותחזוקה ממומנים על ידי תקציב תחבורתי הממשלתי 

 אכיפה נעשית על ידי משטרת התנועה 

 להשתמש בנתיב םאתר אינטרנט ייעודי הוקם לצורך תיאום איסוף נוסעים על ידי נהגים המעונייני 

 בנוסף להקמת הנתיב הוקם מסוף לתחבורה ציבורית בקצה הנתיב וכן הקמת מערך משלים :
 .HOV -הוארך קו רכבת התחתית לאורך ובקצה נתיב ה

 מסלול הנתיב

 

 

  



 )בתמונה ניתן לראות את נתיב האוטובוס( HOVנתיב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8תוצאות

 יותר נוסעים )אך פחות מכוניות( משתמשים בנתיב ה שימוש :HOV  בשעות השיא מאשר בנתיבים

. כפי HOVמהנוסעים אל תוך מדריד בפרוזדור זה עושים זאת באמצעות שימוש בנתיב  60%-הכלליים. כ

בנתיבים  1.1 -לעומת כ  HOVנוסעים פר מכונית בנתיבי ה  2-שניתן לראות בטבלה הבאה ישנם כ

 הכלליים.

 

                                                             
 steer davis gleeve וכן דוח של Implementing Bus Rapid Transit in Ireland (Dublin, 13 November 2014) מתוך מצגת: " 8

 (B19 ,N-VI HOV/BUS lane, Madrid, Spain)פרק 
 



 ההשפעה הניכרת ביותר לפתיחת הנתיב היה השינוי להעדפת הנוסעים לטובת עלייה בשימוש בתח"צ :

( לעומת זאת שימוש השיעור ברכב ירד אך לא 2008)נכון ל  28% -ל 17% -מ –שימוש באוטובוסים 

 באופן ניכר.

 

 זמני הנסיעה התקצרו הן למשתמשי נתיב ה זמני נסיעה :HOV  דקות נסיעה(  22דקות נסיעה ל  40 -)מ

 .דקות( 11דקות ל  26והן למשתמשי הנתיב הכללי. זמני הנסיעה התקצרו אף לאוטובוסים )מ 

 :ארה"ב

  )נתיבי )מסלוליHOV מחוזות בקנדה 3-מדינות בארה"ב ו 24-קיימים ב 

  חלקם מופרדים לחלוטין וחלקם רק עם נתיב מסומן. – 315מספר המתקנים עומד על 

 6.5-ק"מ נתיב( בארה"ב )וזאת מתוך כ 6,500-ק"מ מסלול )כ 3,900-היקף הנתיבים בק"מ עומד על כ 

 הדרכים בארה"ב(ברשת  2012-מיליון ק"מ מסלול ב

  83-ק"מ נתיב ב 2,200-ק"מ מסלול, וכ 1,400-כ –המדינה עם אורך הנתיבים הרב ביותר היא קליפורניה 

 מתקנים.

 במונחי ק"מ מסלול( 400-למדינת מינסוטה יש את אותו מספר מתקנים אך עם אורך של כ( 

  מס' נתיבים ממוצע למסלולHOV דה(נתיבים )פלורי 2.3-נע בין נתיב בודד לכ 

  מדינות נוספות עם "ריבוי" של מתקניHOV – מינסוטה, וושינגטון, וירג'יניה וטקסס 

  ממתקני  80% –חוק פארטו מתקייםHOV מדינות )קליפורניה, וירג'יניה,  6-)במונחי ק"מ מסלול( נמצא ב

 מדינת וושינגטון, מינסוטה, טקסס ויוטה(



 :HOVהתפתחות נתיבי 

  סוף שנות -', אולם הפריצה הגדולה החלה באמצע70-בארה"ב בתחילת שנות הנתיבים רבי תפוסה החלו
 90-תחילת שנות ה 80-ה

 נועדו בעיקר לשיפור זרימת התנועה ולהגדלת מקדמי מילוי בנתיב 

  2רוב הנתיבים החלו כנתיבי+ 

  היו מספר מקומות בהם הפיכת נתיב לנתיבHOV  דווקא הרע את זרימת התנועה בפרוזדור )על פי
 ירות ממוצעת(מה

 ממקומות אלו הפכו את נתיב ה-HOV  לנתיבHOT  מוצג גם בשמות אחרים(– express lanes, 
thruways )וכיו"ב 

 חלק לא מבוטל מנתיבי ה-HOT  הם בעצם שילוב שלHOV ו-HOT )כדוגמת הנתיב המהיר בישראל( 

  היחס בין נתיבים "רגילים" לנתיביHOV רוב המדינות נמצאות )טקסס( 5-בממוצע לכ 1.3, נע בין .
 .2-3בתחום של 

 :HOVשינוי דרישת התפוסה בנתיבי 

o היו מקרים בארה"ב שמסלול ה-HOV  ונצפתה הרעה בזרימת התנועה3נפתח בדרישה של + 

o  דוגמאות ממינסוטה( 394מקדמי המילוי עמדו בדרך כלל על יותר מהמגבלהI) 

o הורדת המגבלה ב-HOV  ת זרימת התנועה ולהתכנסות סביב או יותר גרמה להגדל 2לתפוסה של

 בדרך מהירה במינסוטה( 2.03-ובסוף התכנסות ל 2.3-לפני השינוי לכ 3.2-המגבלה )מ

o לעתים היה שינוי ב-HOV בעיקר מתוך רצון לשפר את רמת השרות למשתמשי הנתיב 3-+ ל2-מ ,+

 לכל הפחות( C)הבטחת רמת שרות של 

o  הרתעתילהגדלת דרישת התפוסה יש לעתים אפקט 

 מגמות עתידיות:

  אין תקצוב פדרלי לנתיביHOV הממשל מוכן לשקול נתיבי  – 2007-כבר מHOT  ו/או נתיבים מנוהלים

 בלבד

  מספר מדינות עדיין מקדמות נתיביHOV )בעיקר קליפורניה( 

  נתיביHOT  רמת שרותאולם, הדבר נובע מרצון של המדינות להבטיח  -+ 3חדשים הינם בעיקר נתיבים 

 ( במונחי קמ"ש ולא משיפור זרימת התנועה בכללהCלכל הפחות רמת שרות )

  אגרות השימוש בנתיביHOT כניסה לניו יורק(הינן נמוכות יחסית )למעט ב 

 אדום( והקנסות הם קשים )מאות ולעתים -האכיפה עליהם היא בעיקר באמצעות מצלמות )ולעתים אינפרא

 אלפי דולרים לעבירה(

  למשל, באזור וושינגטון( הנתיבים כוללים בתוכםDCאכיפה באמצעות משטרת המדינה ) 

  



נוסעים  3לכלי רכב רבי תפוסה להערכת התועלת מהקלת הפטור מאגרה בנתיב המהיר  - 4נספח 

 כולל הנהג בכל שעות היום

בבוקר תגדיל, ללא  9:00בלבד עד  3נוסעים לפחות ברכב )כולל הנהג( ל  4התנאי לקבלת פטור מאגרה מ  הקלת

ספק, את מספר כלי הרכב שייהנו מפטור זה בבוקר. בבחינת התועלת מהמהלך יש להביא בחשבון את מרחב 

 השינויים הבא:

 לעיתים עם נוסע פחות. מי שכבר נוסע כיום ובתדירות גבוהה ייסע באותה תדירות אך לרוב/  .א

שותפים לנסיעה יגדיל את  3מי שכבר נוסע כיום אך בתדירות נמוכה כי אינו מצליח לאסוף כל יום עוד  .ב
 נוסעים נוספים(. 2תדירות נסיעותיו בנתיב האגרה )אך יתכן שיסע תמיד רק עם 

בתדירות נמוכה בנתיב המהיר שאינם נוסעים כך כלל או שרק   HOVמועמדים פוטנציאליים לנסיעה ב .ג
 מאוד יתחילו לנסוע כך באופן סדיר.

 הנסיעות הנוספות לפי אפשרויות ב' ו ג' יגדילו את מספר הנוסעים בנתיב המהיר מהמקורות הבאים:

 .הנוסעים כיום ברכבם הפרטי את כל הדרך ליעד בת"א/ ר"ג ועוד 

 ת.נוסעים בתח"צ כל הדרך ליעד, שיצטרפו לשכניהם/ אחרים בנסיעות משותפו 

  .החונים בשפירים וממשיכים בשאטלים 

 התועלת המובהקת ביותר למערך התחבורה היא מהאפשרות הראשונה של הפחתת נסיעות ברכב פרטי. 

באפשרות השנייה )מעבר מתח"צ( יש תועלת, אך פחותה. ההנחה היא שאין שינוי בהיקף הנסועה ובעלויות 

ובוס לרכב פרטי שממילא נוסע. במקרה זה עשוי להיות התפעול של הרכב הפרטי והתח"צ, ונוסע עובר מאוט

שיפור ברווחת הנוסעים העוברים לרכב הפרטי במונחי זמני נסיעה, הליכות, המתנות, נוחות הנסיעה. עצם המעבר 

 לנסיעה במתכונת זו מעידה על כך, שכן אלמלא שיפור ברווחה היה הנוסע נותר בתח"צ. 
 

)ככל שהיא קיימת(, תהיה שלילית  HOVהאפשרות השלישית, של הסטת נוסעים מהשאטלים לנסיעות 

בהשפעתה המערכתית ככל שתקטין בפועל את מספר יציאות השאטלים. פערי הרווחה לנוסעים בין נסיעה 

יש אפשרות  משפירים בשאטל או במשותף ברכב פרטי לא ברורים ולכן גם לא ברור אם וכמה יהיו מעברים כאלה.

 למעבר של מי שתחנות השאטלים רחוקות יחסית מיעדו הסופי. במונחי רווחה עשויה להיות לו תועלת מכך. 

 

 , כמה הערכות נפרדות:אפואהערכת התועלת הכללית מהמהלך מחייבת, 
 

 שינוי במספר כלי הרכב והנוסעים בהם:   א: 

  כמה כלי רכב יתווספו לאלה הנוסעים כיום כרכבHOV ,.ובאיזה קצב 

 .בכמה מהם יהיו נוסעים שיעברו מכלי רכב הנוסעים כיום בנפרד ליעד במע"ר המטרופוליני 

  כמה נוסעים נטו יתווספו בכלי רכב אלה בהתחשב באפשרות של ירידה במקדם המילוי של נוסעים ב

HOV   בבוקר בהווה.  9:00עד 

 

  



 מקדמי תועלת:  ב:

  שנהגו יצטרף לרכב אחר.1בביקוש לנסיעות העוברות בכביש מה התועלת למשק מירידה ברכב אחד , 

 .)מה התועלת )במיוחד במונחי רווחה( של נוסע שיעבור עקב השינוי המוצע מתח"צ לרכב פרטי )כנוסע 

 של מי שיש לו כיום אפשרות להצטרף לרכב  -מה השינוי ברווחה של המקרה ההפוךHOV  אך בשל

 ו. השינוי לא תוצע לו יותר אפשרות כז
 

מתוצאות הסקר ניתן להעריך שהשלכות השינוי לא יהיה "דרמטיות". השערות על השינוי הצפוי מהמהלך 

 שמתבססות על נתוני הסקר הנוכחי מובאות להלן. 
 

 הנחות על שינויים במספר כלי הרכב והנוסעים הרלוונטיים* ביום בעקבות ההקלה

תדירות נסיעות 
 שבועית נוכחית

כלי  -מצב קיים

 9:00רכב עד 

 בבוקר

מקדם מילוי 
 נוכחי

ביקוש בכלי 
רכב לאחר 

 ההקלה

מקדם מילוי 
 לאחר ההקלה

שיעור השינוי 
בסך הנוסעים 

 ב%

0 - - 40-100 3.04  

1 37 4.08 60 3.08 22% 

2 31 4.10 45 3.16 12% 

3 37 4.11 50 3.25 7% 

4 22 4.14 30 3.33 10% 

5 50 4.14 60 3.42 -1% 

 26-51% 3.22-3.18 285-345 4.11 177 סה"כ

  

  916-1,100 727 סה"כ נוסעים

 *ללא פועלים ערבים, ללא מוניות ורכב מיוחד אחר. 

בהשערות אלו לא הובאו בחשבון נסיעותיהם של בני מיעוטים ומוניות אשר עליהם השפעת המהלך תהיה כנראה 

בבוקר )גידול של  9כלי רכב שיזכו לפטור ביום עבודה עד  100-170לפי ההערכות שלעיל יהיה גידול שבין  נמוכה.

בבוקר(. שיעור התוספת בנוסעים  9:00עד  HOVמכלל רכב ה  29-42%ברכב הרלוונטי, אך של  61-95%

 . 12-23%, ואילו מכלל הנוסעים השיעור הוא 26-51%הנבדקים בלוח קטנה יותר 

הלוח מבוססים על הנחות כלליות שונות, כאשר אי הוודאות מוצגת בעיקר לגבי מצטרפים חדשים, כאלה ערכי 

שאינם נוסעים כיום כלל. ההנחה היא שמי שערוך ומוכן לנסוע עם שני נוסעים נוספים בנתיב המהיר עושה כיום 

מצטרפים לנסיעות במשותף. לגבי נוסעים נוספים, כך שלא צפויים "המוני"  3ניסיונות מידי פעם לנסוע גם עם 

 נוסעים מונח שהשינוי יהיה דווקא שלילי, ירידה ע"פ זמן בהסתברות שיהיה ברכב נוסע רביעי. 4הנוסעים כיום עם 

ההקלה המוצעת במתן פטור מאגרה בנתיב המהיר לא תחולל, כנראה, שינויים דרמטיים. חלק מהתנועה במקום 

מיעוטים העוברים בשעות בוקר מוקדמות(, ובסה"כ נאמד השינוי בתוספת  תהיה אדישה לכך )בעיקר פועלים בני

בבוקר, ולשינוי קטן יותר במספרי הנוסעים שיסעו במשותף: בין  9:00לכלי הרכב מקבלי פטור עד  30-40%של כ 

בקרב  3ל  4בלבד. תוספת הנוסעים הקטנה יותר נובעת מירידה צפויה במקדם המילוי של הרכב מ  12-23%

 תמשים בהסדר זה כיום, וכן בשל הממצא שרוב המצטרפים לרכב כנ"ל עוברים מתח"צ. המש



ויותר ליום בשעות בהן התנאי  100גם כך צפוי )אחרי תקופת הסתגלות( לגדול מספר כלי הרכב הזוכים לפטור ב 

ם בשירות זה, נוסעים ומעלה לרכב. התועלת מכך, וכן מהשירות המשופר לו יזכו נוסעים אחרי 4לכך כיום הוא 

בשנה לפי ערכי נוהל פר"ת. גם הפיצוי שיקבל הזכיין מהמדינה בשל השינוי במתכונת ₪ מיליון  1.8נאמדת ב כ 

 הפטור יהיה קטן יחסית.
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