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שיתופיותנסיעות
Ride Sharing

סוגי תחבורה שיתופית

אופניים וקורקינטים
Bicycles & Scooters

צוותאית
CarpoolingMicro transit 
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אנשים שמשתמשים באופן  

שגרתי באחד מאמצעי  

-התחבורה השיתופית

קורקינטיים\אופניים

, משותפים carpooling  או
ride sharing

מספר רכבים למשק בית מחולקים לפי רמת שימוש באמצעי תחבורה שיתופית

הפרטישיתופית כתחליף לרכב  + שילוב של תחבורה ציבורית 

משתמשי תחבורה ציבורית  

בלבד  

מסוים בתחבורה שיתופיתנסיון
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הפרטישיתופית כתחליף לרכב  + שילוב של תחבורה ציבורית 



הפרטישיתופית כתחליף לרכב  + שילוב של תחבורה ציבורית 

עיקר השימוש בשירותי תחבורה שיתופית הוא בין  : APTAמחקר של 

שעות שבהם ממילא התחבורה  -בבוקר4בלילה ל10השעות 

הציבורית מושבתת או פועלת באופן חלקי
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נגישות  
לתעסוקה

חיבור \הרחבה
לשירותי  

צ"תחב

אוכלוסיות  
שזקוקות  
לנגישות

פרברים ואזורי  
צפיפות נמוכים

הזדמנויות בתחבורה שיתופית
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באזורי צפיפות נמוכה" שירותי תחבורה גמישים"
DRT- Demand Responsive Transport

הולנד  

RegioTaxi
שירותי מוניות משותפות 

שפועל באזורים כפריים בכל 

.  הולנד
הממשלים האזוריים מוציאים  

והם , חוזי הפעלה לשירות

ניתנים על פי מכרז למפעילים  

.  פרטיים

שוויץ  

PublicCar
שירות מיניבוסים בהזמנה מראש  

השירות  . גבוההגימשותבעל 

,  אזורים בשוויץ32-פועל ב
ומשרת אזורים כפריים ועיירות  

5000-10,000קטנות עם בין 
.  תושבים

גרמניה  

Anruf Sammel Taxis
תכנית שפועלת בכמה אזורים 

בגרמניה ומספקת מגוון שירותי 

: תחבורה משלימים
שירות קבוע למחצה  , שירות קבוע

השירות ניתן  . ושירות גמיש

בשוליים של אזורים עירוניים  

ובאזורים כפריים
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באזורי צפיפות נמוכה" שירותי תחבורה גמישים"
DRT- Demand Responsive Transport
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חיבור לתחבורה ציבורית–" שירותי תחבורה גמישים"

הולנד  

TreinTaxi
שירות שניתן על ידי חברת 

, הרכבות הלאומית של הולנד
תחנות  38ומספק הסעות אל 

השירות . רכבת במדינה ומהן

ניתן ברדיוס של כשמונה 

קילומטר סביב כל תחנת  

באזורים כפריים , רכבת

ועירוניים כאחד ובכלל זה 

. מרכזי ערים

צרפת

TaxiTub
שירות לפי הזמנה מבוסס על  

מוניות ופועל בצירים מרכזיים  

השירות נועד  . בצפון מזרח צרפת

בעיקר להזין את התחנות של קווי  

האוטובוס הסדירים
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חששות

עלול להוריד נוסעים מהתחבורה הציבורית▪

קיימיםים"נתצימלא ▪

נהגים מהתחבורה הציבורית" יגנוב"▪
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60%

40%

אחר מכונית פרטית

סקר אלטרנטיבות לתחבורה שיתופית

אחר

משתמש בתחבורה  

ציבורית

15%-50%

24%-12%אופניים\הולך ברגל

22%-2%לא מבצע את הנסיעה

60%כ"סה

מה היית עושה אם שירות תחבורה שיתופית לא היה זמין לנסיעה 
? הזאת

?נוסעים" גונבת"תחבורה שיתופית 
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שאלות לדיון

?  מה צריך להיות היחס בין התחבורה הציבורית לשיתופית1.

? מה התפקיד של התחבורה השיתופית ביחס לתחבורה הציבורית2.
סיוע בשעות  \החלפה שלה בשעות שאינן שעות השיא\צ"התחבהאם היא יכולה לשמש כהרחבה של שירותי 

?העומס

?  איפה הכי כדאי לשלב תחבורה שיתופית3.
אזורי ביקוש גבוהים \פרברים ואזורי צפיפות נמוכה בהם הביקוש נמוך מידי עבור תחבורה ציבורית רגילה)

הראשון להגעה  \פתרון הקילומטר האחרון\שבהם שירותי התחבורה הציבורית לא יכול למלא את הנדרש

(לתחנות רכבת ולאמצעי תחבורה אחרים

'סבסוד וכו\פרטית? באיזה אופן צריכה להיות התחבורה השיתופית4.

?מה הפרמטרים החשובים שהממשלה צריכה להתערב בהם-בקביעת מדיניות5.

?כיצד ניתן לתת מענה לחששות הקיימים6.


