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 ענף המוניותברגולציה ה עדכון

 הסעות אפליקציות מצד לתחרות השוק פתיחת בדבר המלצות

 

 מיכאל ריטוב וזאב קריל

 

 דעות המופיעות בנייר זה הינן דעות המחברים בלבד, ואינן משקפות בהכרח ה

 את עמדת משרד האוצר

 

 

 הנייר תמצית

עולמית ( נהנות מתפוצה Taxify-ו Uber ,Lyftהאחרונות, אפליקציות להזמנות הסעות )כגון  בשנים

רקע זה,  על. בכל מקום אליו הן נכנסות הקיימת הרגולציה את מאתגרותכשהן  ,ומתרחבתהולכת 

. ההסעותאפליקציות  מצדלתחרות הענף  אתאפשרות לפתוח את הענף המוניות בישראל, ובחנו את 

 האפליקציותפעילות  תרגומסביר באיזה אופן ח ,המסמך סוקר את הרגולציה הקיימת בישראל

 שנדון כפישל פתיחת השוק לפעילות האפליקציות.  האפשריים בחסרונותו יתרונותב ודן, ממנה

 נובעות המסורתי הרגולציה מבנה שינויו האפליקציות מפעילות העיקריות התועלות, במסמך

 לנהגיםשתיווצר  הגמישותו, להיצע ביקוש בין יותר טובה התאמה המאפשר הדינמי מהתמחור

עיקרי מפתיחת  חשש. מנגד, הנהגים היצע הגדלתאת  המאפשרבאופן העבודה שלהם,  לשעות ביחס

על חשבון נסיעה  יבוא ותבאפליקצי שימושש ככל בפרטהשוק נוגע להגדלת הגודש בכבישים, 

שעתית  להכנסה תובילאפשרות שפעילות האפליקציות בתחבורה ציבורית; חששות נוספים נוגעים ל

 .לגדול מיתרונות כתוצאה יזציה של השוקמונופול לאפשרות וכן, נהגיםל נמוכה

 

פתיחת השוק לתחרות ושינוי הרגולציה הנוכחית תוביל לתועלות  כי היא מהניתוח העולה המסקנה

לצד הפתיחה מוצעות דרכים להתמודדות עם החששות  .ומומלץ לבצעה ,כלכליות לצרכנים

, על מנת יותצהאפליק נסיעות על גודש מס להטיל מוצע, גודשה עלויות לנושא בהתייחסהמוצגים. 

על יתר  ותמטיל ןשההן לנוסע עולה על העלות שללהבטיח שיתבצעו רק נסיעות אשר התועלת 

ההמלצה  –להכנסת הנהגים ולמונופוליזציה של השוק  ביחסהמשתמשים בכביש. בנוגע לחששות 

לניתוח  רלוונטיים נתוניםמכלול וף ופרסום הענף לתחרות יש לחייב איס פתיחתמקביל לבש אהי

 המצדיקות בעיות בפועל שיזוהו במידה רגולטורית התערבות לאפשר מנת על, הסוגיותשתי 

 השוק פתיחת של האפשרית להשפעה בנוגע רלוונטיים נתונים מציג המסמך, לבסוף. התערבות

יוכלו  אשרנים ונת – "(ירוקספר )"מ מוניתהקיימים ובעלי הזכות להפעלת  המוניות נהגי על לתחרות

 נושא.לסייע בגיבוש המדיניות ב
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 מבוא

 

 מצדלתחרות  השוק אתמסמך זה עוסק ברגולציה בענף המוניות בישראל, ובאפשרות לפתוח 

 מתפוצה נהנות האחרונות בשנים אשר(, Taxify-ו Uber ,Lyftאפליקציות להזמנת הסעות )כגון 

 :סעיפים 6-מ מורכב המסמךגולציה הקיימת. מאתגרות את הרו נרחבת עולמית

 ;  בישראל הקיימת הרגולציה עיקרי את יציג( 1) סעיף

 ;תיציג את המאפיינים העיקריים של אפליקציות ההסעו (2) סעיף

  ;מפתיחת השוק משתמשי שירותי ההסעות הפרטיות לציבור התועלותאת  יציג (3) סעיף

כנגד אפליקציות ההסעות ובחששות נוספים הנוגעים  תהמופנו העיקריות בטענות ידון( 4) סעיף

 ;אלו וחששות טענות עם להתמודד תןאמצעים בהן ני ויציג ,לפעילותן

 אפליקציות מצד לתחרות מוניותה( יציג סיכום של המלצות המדיניות בנוגע לפתיחת שוק 5) סעיף

 ;ההסעות

בעלי זכות ו, מוניות קיימים י( יציג התייחסות לנושא של השפעת פתיחת השוק על נהג6) סעיף

 .ציבורית להפעלת מונית )"מספר ירוק"(

 

 בישראל המוניות בענף הקיימת הרגולציה. 1

 :להלן כמתואריות כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים, בענף המונהרגולציה 

 

 לתחבורה רקהחוק בישראל קובע כי  )"מספר ירוק"(.רישיון להפעלת מונית  קבלת חובת .1

על מנת להפעיל מונית נדרשת . 1מותר להסיע נוסעים בשכר –וניות ואוטובוסים מ –ציבורית 

 להפעיל זכות לבעליו מספק הירוק המספררת יותר בשם "מספר ירוק". , המוכ"זכות ציבורית"

זאת, בשעה שאין כל חובה כי בעל המספר הירוק יהיה נהג מונית בעצמו, ואכן  )אחת(. מונית

אינם עובדים כנהגי מוניות, אלא משכירים את המספר הירוק  בעלי מספרים ירוקים רבים

בעבר, הקצאת המספרים הירוקים . 2 אחד ממספר למעלה המחזיקים כאלו וישנם, לאחרים

, אך החל משנת ועוד( הקריטריונים, הגרלב עמידהה על פי )כגון חלוק התבצעה בדרכים שונות

, 3חבורה במחיר הקבוע על פי החוקהוא מכירה על ידי משרד הת תםהמנגנון להקצא 1998

התחבורה  ממשרדיכול לרכוש  בכךכלומר, כל מי שמעוניין  –₪  000245,-על כהעומד כיום ו

ניתן להעברה, ולפיכך קיים גם שוק "יד שניה" פעיל  הירוק. המספר מספר ירוק במחיר זה

כיום  ה(.למסחר במספרים הירוקים )שם מחירם מעט נמוך ממחיר הרכישה ממשרד התחבור

 זהו מספר המוניות –)כלומר  23,000-על כ במשקעומד סך מספר המספרים הירוקים 

, כאשר מספר המספרים הירוקים הנמכרים על ידי משרד התחבורה משתנה משנה (4הפעילות

 . 5ובשנים האחרונות עומד על כמה מאות בשנהלשנה על פי הביקוש, 

 

  

                                                           
 .התעבורה לתקנותא 84 תקנה 1
 .מספרים 3-2 בין מחזיקים 15%-וכ, בלבד אחד במספר מחזיקים המספרים מבעלי 80%-כ 2
 ה לפקודת התעבורה.14סעיף  3
 לא כולל מוניות שירות ומוניות נגישות המופעלות בידי תאגיד.  4
 .  פעלות בידי תאגידלא כולל מוניות נגישות המו 5
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 2017-2000, התחבורה משרד"י ע(  ירוק)מספר  מונית הפעלת שיונותיר מכירת: 1 תרשים

 
נמכרו מספרים ירוקים בהנחה לנהגי מוניות בעלי ותק מסוים; בשנים האחרונות נמכרו  2007* עד 

 .תאגידים המפעילים מוניות נגישות לבעלי מוגבלויותמספרים ירוקים בהנחה ל

 התחבורה משרד: מקור

 

 בניגודהמוניות הפעילות, אם כי כיום,  פרלמס בפועלשל המספר הירוק מהווה חסם  המנגנון

 במדינותלרכוש מספרים ירוקים ללא הגבלה.  ,כאמור ,ניתןוזהו איננו חסם קשיח,  ,בעבר מצבל

 מספררבות מכונים המספרים הירוקים 'מדליונים', כאשר ההצדקה ההיסטורית לחסם זה על 

אשר עלולה לכאורה לפגוע באיכות לרוב לרצון למנוע תחרות 'מוגזמת',  נגעההמוניות בשוק 

 יוצג אלו בשיקולים דיוןהשירות, הכנסות בעלי המוניות ו/או הנהגים, וליצור גודש בכבישים. 

 .המסמך בהמשך בהרחבה

 

ועדה לפיקוח ו. מחיר הנסיעה במונית מפוקח ונקבע על ידי ההנסיעה )"מונה"( יעל מחיר פיקוח .2

. מונית בכל המותקן סטנדרטי מונה באמצעות במחוש ספציפית לנסיעה כשהמחיר המחירים,

, בהתאם להסכמה בין המוכר )הנהג( לקונה )הנוסע( כלומר, המחיר איננו נקבע בשוק חופשי

עלויות הפעלת המונית, ובכלל זה  כיסוי אפשרל נועדהמחיר נקבע כך ש אלא על ידי הרגולטור.

המונית איננו מנצל את "כוח השוק" לנהג. מהותו של מנגנון זה לוודא כי נהג  "ראויה"הכנסה 

 מתי יודע איננו אף לעתיםו, בקלות בסיטואציה בה הנוסע איננו יכול להשוות מחירים –שיש לו 

 מנת ועל, )כלומר איננו מסוגל להעריך את עלות ההמתנה( נוספת מונית לאזור להגיע צפויה

 .מחירים להאמרת ביאמ)הנובע מחסמי כניסה לשוק(  תובמוני מחסור שבו מצב על להתגבר

 

 ללא, לכל להינתן צריכים במונית נסיעה שירותי כי קבע הרגולטור ערים/מהמדינות ברבות

 לסבסוד מביא הדבר אם גם זאת. ביום זמנים או/ו רפיםגגיאו מיקומים בין תעריפים הבדלי

 כלב זהה( רביימ מחיר) במונית לנסיעה המפוקח המחיר בישראל. נוסעים/הנסיעות בין צולב

 של כתוצאה הנקבע) בפועל המחיר, בפריפריה ובעיקר, מסוימות בעריםייתכן ש כי אם, הארץ

 אולם, היממה שעות בין שונה המפוקח התעריף, מנגד. יותר נמוך( ללקוח הנהג בין מיקוח

 . וההיצע הביקוש את במדויק משקפת דווקא שלאו יחסית גסה בצורה
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מחיר מלא נהגי מוניות ותיקים-הנחה  מוניות נגישות-הנחה 
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ין לעבוד כנהג מונית להחזיק ברישיון נהיגה מתאים החוק מחייב מי שמעוני .נהגים הסמכת .3

. התנאים נוסעים( 16ק"ג והסעה של עד  5,000המאפשר נהיגה ברכב שמשקלו עד  – D1)רישיון 

קורס נהיגה ברכב ציבורי מטעם משרד להוצאת הרישיון כוללים, מלבד מבחן מעשי )טסט(, 

ם המשטרה )מי שיש לו עבר פלילי ; תעודת יושר מטעשעות לימוד 150-בהיקף של כ התחבורה

בנוסף, תנאים מקדימים הינם  ., בדיקות בריאות וראיהאיננו יכול על פי חוק לעבוד כנהג מונית(

)פירוט התהליך המלא  שנות לימוד לפחות 8, וכן  Cאו  Bומעלה, שנתיים וותק ברישיון  21גיל 

 ה של עמידה בתנאים אלו הישיר העלותלהעריך את  ניתן .('ב להסמכת נהג מונית בנספח

 המבחןהבדיקות הרפואיות,  אגרות, ציבורי ברכב לנהיגה רסהקו)עלות ₪  4,000-6,000-בכ

 גם במונחי זמן, של  משמעותיתבנוסף, לדרישות עלות  .נהיגה( שיעוריומספר  המעשי

ה )בהנח לשעה ₪ 40 של זמן עלותיתר הדרישות(; לפי  הסדרתשעות )שעות הקורס ו 150-200-כ

. ₪ 6,000-8,000-כ של זמן בעלות מדובר(, יחסית נמוך זה לאפיק הפונים מרבית של שהשכר

  10-15"כ עלות ההסמכה, הלוקחת בחשבון את עלות הזמן, היא בסדר גודל של סה, כלומר

 ומסוגלים, הנוסעים לציבור סכנה מהווים אינם הנהגים כי להבטיח דרישותה טרתמ. ₪אלפי 

 נהג את מראש לבחורהנוסע  של הקושישירות. זאת, בין היתר, לאור של  יםומס רף לספק

 .מוגבל הוא איכותי שירות לספק המוניות נהגי של שהתמריץ לכך להביא שעלול באופן, המונית

 

על ענף המוניות: ת המשפיעות וישנן שתי הטבות מס משמעותי ."ציםבנתותנועה  הטבות מס .4

עבור מס  חלקיאשר מיועדות לשמש כמוניות, וכן החזר פטור ממס קנייה עבור מכוניות חדשות 

)כלומר, המחירים  המפוקחים יםבמחירגם  ביטוי לידי באותאלו הטבות  .הבלו ברכישות סולר

יצוין  .המפוקחים נמוכים יותר מאשר אילו היו נקבעים במצב בו לא היו קיימות הטבות אלה(

מוניות ל, כיום בנוסף ם הקרובות.להתבטל בהדרגה בשני צפויים הסולר עבור החזריםשה

מרבית הנסיעות במונית כוללות ש למרות וזאת, ציבורית תחבורה בנתיביהזכות לנסוע  מוקנית

כן אינן תורמות להפחתת  ועל ,נוסע יחיד ואינן מהוות נסיעה משלימה לתחבורה ציבורית

 . הגודש

 

( Lyftליפט ) (,Uber) אובר מתכדוג, ההסעות אפליקציות של פעילותן אופן את נציג הבא בסעיף

היתרונות הגלומים בהן עבור הצרכנים, וכיצד דרך פעילותן חורגת מזו  (,Taxify) וטקסיפיי

בשני המרכיבים . זאת תוך התמקדות המוניות ענף של המסורתית רגולציההמוגדרת על ידי ה

פן התנהלות הענף, אשר למעשה מגדירים את או –המספר הירוק והמונה  –הרגולציה  שלהראשונים 

ענף המתנהל באופן חופשי ותחרותי, ושעה שאלמנטים דומים ומבחינים אותו בצורה ברורה מ

 קיימים ברגולציה המסורתית של ענף המוניות במדינות רבות בעולם. 
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  המסורתית מהרגולציה חריגהומאפיינים עיקריים  –ההסעות  אפליקציות. 2

 

המספקות שירותים בתחום  אפליקציות בעולםקומות רבים האחרונות החלו לפעול במ בשנים

כלומר, נסיעה בה רכב פרטי מגיע לאסוף את הנוסע ממקום שנקבע על ידי  –ההסעות הפרטיות 

הנוסע, ומסיעו ליעד שנקבע אף הוא על ידי הנוסע. המוכרת שבאפליקציות )והגדולה ביותר מבחינה 

 (. Uberנית )היקף הכנסותיה העולמיות( היא אובר האמריק

 

 ההסעות אפליקציות מאפייני 2.1

 :הבאים המרכיבים את כולל האפליקציות מרביתבו פועלות  מקובלה המודל

 

 משתמש באפליקציה על מנת להזמין נסיעה. בעת ההזמנה הוא מקבל מהאפליקציה  הלקוח

(, עלבפו הנסיעה נאיבת כתלות נקבעכאשר המחיר הסופי  –הצעת מחיר )לרוב מוצגת כטווח 

על ידי האפליקציה, ופעמים  את ההצעה או לדחות אותה. הצעת המחיר נקבעת לקבל יכול ואז

 בזמןהנהגים  להיצעלנסיעות  ביקושה בין יחסרבות עשויה לכלול מרכיב המשקף את ה

 . ולהפךלהיצע,  ביחסגבוה יותר ככל שהביקוש גבוה יותר  המחירש כך –ובמקום הספציפיים 

 

 האפליקציה באמצעות הסעה שירותי לספק מעוניינים שהם שהחליטו פרטים הם הנהגים .

, ובמקומות אחרים הם עובדים ללא הם נדרשים להוציא לשם כך רישיון מסוימים במקומות

לרוב את נקודת האיסוף  ת)הכולל לנסיעה הזמנהפיקוח מיוחד. הנהג מקבל מהאפליקציה 

 גובה על להשפיע יכול איננו עצמו הנהג. אותהוהצעת המחיר(, והוא יכול לאשר או לדחות 

כי  נראה"ב למשל בארה) מסוים שיעור גובה האפליקציה, הזמנה כל עבור. המחיר הצעת

 דרך מתבצעים התשלום הסדרי כל(. 6הנסיעה ממחיר 30%-25% שללרוב בטווח  הוא שיעורה

 .לנהג התשלום את דבר של בסופו שמעבירה והיא, האפליקציה

 

 ם של הרכב, והאחראי הבלעדי לתחזוקה שלו. הרכב איננו מוגדר כמונית הוא הבעלי הנהג– 

 .השירות להפעלתועל כן גם לא נדרש 'מדליון' 

 

 הם אינם נדרשים לעבוד  –משתמשים באפליקציה רק בזמן בו הם מעוניינים בכך  הנהגים

דים מהנהגים עוב משמעותי שיעור אכן כי כך על עידיםבהיקף משרה מסוים, והנתונים מ

 בהיקפי משרה מצומצמים.

 

 באפליקציה מוצג זה מידע; מהנהג בלישק השירות טיב את לדרג הלקוח יכול נסיעה כל בתום 

יכול להשפיע על ההזמנות שכל נהג מקבל, באמצעות העדפות  דירוגוה חריםא למשתמשים

ך (, וכן לעתים דרהזמנהה אתהמשתמשים )אשר רואים את הדירוג של הנהג בטרם מבצעים 

 לנהגים בעלי דירוג גבוה יותר.עדיפות האפליקציה עצמה, אשר יכולה לבחור לתת 

 

                                                           
 .שעות מספר במשך רצופה עבודה על כגון, לנהגים שונים בונוסים משלמות גם לעתים החברות במקביל אך 6
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 –כל זאת, עולות שתי נקודות מרכזיות בהן האפליקציות חורגות מהרגולציה המסורתית  מתוך

איננו מוגבל, באופן שמביא  (פרטיות להסעות)רכבים  כמוניות המשמשים הרכבים מספר, שיתרא

; שנית, מחירי הנסיעות אינם מפוקחים, אלא נקבעים ההסעות הפרטיות וםגדולה של תח רחבהלה

באמצעות הצעת המחיר שמציעה האפליקציה ואישורה על ידי המשתמש. על אף שמבחינה 

 בטלפונים לשימוש הנוגעות הטכנולוגיות בהתפתחויות תלויים אינם המאפיינים שני תיאורטית

שכן הפשטות  – בהעדרן להתפתח מתקשה הסורתי הימ-ההסעות הלא ענףכי בפועל  נראה, חכמים

הם  – מיידיתנהגים ונוסעים יכולים למצוא זה את זה, תוך קבלת הצעת מחיר  והקלות בהן

 מהותיים להתפתחות הענף. 

 

 ההסעות אפליקציות של החדירה מידת 2.2

 עותההס אפליקציות שם"ב. מארה הם ההסעות אפליקציות שוק על הקיימים הנתונים מרבית

 2 תרשים. במונית הנסיעות במספר לירידה במקביל, בתשלום ההסעות בכמות ניכר לגידול הביאו

 לצורך .בתשלום הנסיעות בהיקפי לשינוי SCHALLERמציג אומדן שנערך על ידי חברת הייעוץ 

מקיף על היקף  דוח, החברה של השוק נתח גביל ותוהערכ Lyftנתוני  עלהתחשיב החברה הסתמכה 

, והתאמות לדוח על פי נתונים רשמיים של הערים בהן פועלות המוניות 2012 -ות במוניות בהנסיע

ניכרת מגמת  בתרשיםוסיקורים תקשורתיים במידה ולא קיימים נתונים רשמיים.  –במידה וישנן  –

אחוזים בשש השנים האחרונות, כשבמקביל  241עלייה של  –הצמיחה במספר הנסיעות בתשלום 

 . 57% -בכירד  המסורתיות תות במונימספר הנסיעו

 

הגדולים בארה"ב,  המטרופולינים 9 -העלייה בשימוש באפליקציות ההסעות התרחשה ב רוב

  .כשבכולם )מלבד ניו יורק( השימוש באפליקציות הפך לאופציה השכיחה להזמנת שירות הסעה

ת, נסיעה במונית נותרה עם זא .מתבצעים בדרך זו מטרופוליניםבתשלום באותם  מהנסיעות 90% -כ

 .מוגבלויות בעלי משתמשיםכפריים ובקרב  באיזוריםהאופציה השכיחה 
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(, בטרנזיטים נסיעות)כולל  הסעות ואפליקציות במוניותבתשלום  נסיעות מיליארדי: 2 תרשים

 "בארה

 
 .SCHALLER CONSULTING: מקור

 

אליהן  שבמקומות אחרים קיימות אינדיקציותיודגש כאמור כי מדובר בנתונים מארה"ב, כאשר 

 שוק המוניות המסורתיות. לא נרשמה ירידה בהיקף דומה ב נכנסו אפליקציות ההסעות

 

 ולמשק לצרכנים תועלות. 3

 

 תועלות לצרכנים  3.1

הנובעות מכניסת אפליקציות ההסעות, באופן כללי ותוך  בסעיף זה נדון בתועלות הצרכניות

 –התייחסות למאפיינים ספציפיים בשוק המוניות בארץ. בהמשך הפרק יוצגו גם תועלות נוספות 

וצמצום השימוש  תיירות,הפתיחות להתפתחויות טכנולוגיות, ענף בהקשרים של שוק העבודה, 

 במזומן. 

 

 יבטים הבאים:נובעות מהההצרכניות ככלל, התועלות 

 

  גדלה. בכך בעקבות פתיחת השוק המשמשים להסעות פרטיות רכביםנהגים והההגדלת היצע 

עם זאת, בהקשר הישראלי, יש לשים לב ששוק  .מצטמצמים ההמתנהזמינות ההסעות, וזמני 

פתוח יחסית, כאשר ניתן לרכוש מספרים ירוקים חדשים ממשרד כבר עתה המוניות 

, בהם קיימת בעולם לפי חוק; זאת בניגוד למצב במקומות רבים התחבורה במחיר הקבוע

מכסה מוגבלת של מדליונים. לכן, ייתכן שההשפעה של עניין זה בארץ תהיה פחותה מאשר 

גם בארץ הדרישה למספר ירוק מהווה חסם מסוים להתפתחות אמנם במקומות אחרים. 

המיוחסת לשכירת מספר ירוק  ואולם, העלות אשר היא מייקרת את הנסיעה במונית,, בהשוק

, ולכן ההשפעה של ביטול עלות זאת לא מסך מחיר הנסיעה במונית בלבד 6.5%-עומדת על כ

גדולה. ככל שבמסגרת פתיחת השוק לתחרות יוחלט להטיל מס גודש על הנסיעה  בהכרח תהיה

ל את בהסעות אפליקציות )ראו דיון נרחב בהמשך המסמך(, הרי שעניין זה צפוי עוד להגבי

http://www.schallerconsult.com/rideservices/automobility.htm
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מס הגודש "יחליף" את רכיב המספר הירוק, כך , שכן והמוניות מעצם פתיחת שוקב הגידול

 תהיה ירידת מחיר מעצם פתיחת השוק לתחרות. בהכרח שלא 

 

  נהגים המתאפשרת ל הגמישותוצמצום זמני ההמתנה עקב  ההסעות הפרטיותהגדלת היצע

יות צקהבולטים של אפלי אחד המאפייניםשעות המתאימות להם. בתקופות ולעבוד ב

ללא מחויבות מראש לשעות עבודה פשרות לנהגים לעבוד כנהגים ההסעות הוא שהן מא

מסוימות, או לתקופת עבודה ממושכת. ואכן, הנתונים מעידים על כך כי רבים מהנהגים 

העלויות שם מוניות מסורתיות, ספר מצומצם של שעות בשבוע. זאת לעומת העובדים במשך מ

וכן עלות במונחי זמן  המשמעותיות )אחזקת מספר ירוק, עלויות הביטוח הקבועותהקבועות 

לעבוד רק בשעות השיא, וזאת בשל הצורך לכסות  מגבילות את היכולת( של התקנת מונה

; גם האפשרות של נהג לעבוד  מספר שעות מצומם תוך על ידי עבודה בשעות רבות אלועלויות 

היא מוגבלת, נוכח הצורך לתאם את העברת המונית  שימוש במונית/מספר ירוק של אחר

(. ולבעל מספר ירוק ספציפי המספר הירוק והמונה מיוחסים לרכב ספציפיהספציפית בפועל )

 משמרות מלאות ולמשך תקופה הגדול של נהגי המוניות עובדיםרוב כיום הנראה כי בפועל כך, 

צפויה באפליקציות ההסעות המתאפשרת . הקלות בכניסה ויציאה לשוק הנהגים ממושכת

להביא לפיכך לגידול בהיצע שירותי ההסעות )ולא רק מעצם הורדת הדרישה למספר ירוק, 

כפי שנדון לעיל(, באופן שיביא לירידה בזמני ההמתנה, לרווחת הצרכנים. כאמור, סביר כי 

התמחור עיקר הגידול בהיצע יהיה בשעות בהן הביקוש עולה על היצע )וראו הדיון ביתרונות 

כלומר, היבט זה של פעילות האפליקציות יסייע בפרט בהתמודדות עם מצבים  –הדינמי להלן( 

של עודף ביקוש, וכך גם יגביל את עליית המחירים בשעות אלה. להיבט זה עשויות להיות גם 

חיוביות )אפשרויות עבודה חדשות, בפרט לאנשים המעוניינים  –השלכות על שוק העבודה 

 הכנסהעבודה כנהג מונית לעיסוקים אחרים( ושליליות )אפשרות לירידה בלשלב בין ה

 כפי שיידון בהמשך.   –( ת הממוצעתהשעתי

 

  מאפשר ו יםהיצעבו יםביקושב שינוייםהמשקף  דינמיתמחור מענה יעיל יותר לביקושים עקב

 ריףהתעכיום, . שוניםזמנים ומקומות איתות לשוק בנוגע לכדאיות פעילותן של מוניות ב

 דווקא שלאו יחסית גסה בצורה אולם, היממה שעות בין שונה)מחיר המונה( אמנם  המפוקח

כלומר, בין אם בנקודת זמן ומקום מסוימת הביקוש . וההיצע הביקוש את במדויק משקפת

מחיר הנסיעה יהיה דומה.  –למוניות עולה בהרבה על היצע המוניות הזמינות, ובין אם להפך 

טימלי, שכן איננו מתמרץ את נהגי המוניות להגיע למקומות בהם הביקוש מצב זה איננו אופ

הוא גבוה )תמרוץ מסוים מתקיים מעצם העובדה שנצילות הנסיעה של הנהג גבוהה יותר 

(. לעומת זאת, תמחור דינמי נראה שתמרוץ זה איננו מספקבמקומות בהם הביקוש גבוה, אך 

וה יותר כאשר הביקוש עולה על ההיצע ולהפך( המשקף את היחס בין ביקוש והיצע )מחיר גב

 ניזמ צמצוםלהגדלת ההיצע במקומות בהם הביקוש גבוה או ההיצע נמוך, וכך לצפוי להביא 

כך למשל, אם באזור מסוים הביקוש עולה בהרבה על ההיצע, הדבר ההמתנה במקומות אלו. 

להגיע לאזור זה וכך אשר תתמרץ גם נהגים רחוקים  –יתבטא בעליית מחירים באותו אזור 

 . יםלענות על הביקוש
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ישנם למעשה שני מחירים  פרטית הסעהבהקשר זה יש לשים לב כי בעת צריכת שירותי 

הוא מחיר המשקף את זמן ההמתנה;  השניהוא התשלום לנהג, ו הראשון –שהצרכן משלם 

קיצור  גם אם מחיר הנסיעה יקר יותר, בהחלט ייתכן שמצבו של הצרכן משתפר, עקבשכך 

, בשקלול קיצור זמן ההמתנה )המחיר הכולל של נסיעה( סביר כלומר. הסעהזמן ההמתנה ל

 נסיעה למחירי אפשרותוהתמחור הדינמי יביא לכך שסך העלות שמשלמים הצרכנים תקטן. 

צפויה להגדיל את זמינות המוניות באזורים  אף, כפועל יוצא של התמחור הדינמי, גבוהים

נוסף, תמחור המשקף ביקושים מאפשר גם תעדוף טוב יותר בין צרכנים ב פריפריאליים יותר.

יהיה מוכן  גבוה זמן ערך שלו צרכןכאשר ניתן להניח כי בנקודת זמן מסוימת,  –אליים יפוטנצ

 בקרב ודאותוה את להגביר גם עשויההסעות  שירותיבהיצע  גידוללשלם מחיר גבוה יותר. 

להיות משלים לתחבורה  לשירותשיאפשר  באופןהיתר,  בין, בתשלום ההסעות שירותי צרכני

לבסוף, התמחור הדינמי מאפשר  (.והאחרון הראשון"מ הק לבעיית כפתרון בעיקרציבורית )

כאמור התאמה טובה יותר של היצע וביקוש, באופן אשר צפוי להביא לעלייה בשיעור הנצילות 

לתרום  וכך – 7מצאים בה נוסעים שיעור מתוך זמן/מרחק הנסיעה הכולל של מונית כאשר נ –

להפחתת עלות הנסיעה ומכאן שגם המחיר. עם זאת, במקביל יש לזכור כי כניסת נהגים 

הפחתת  –נוספים לשוק עקב הגמישות בשעות העבודה צפויה דווקא לפעול בכיוון ההפוך 

 הנצילות הממוצעת הכוללת בשוק ההסעות הפרטיות )מוניות והסעות אפליקציה(. 

 

 באופן שיגולגל למחיר , עלויות הנסיעה הפחתת לאפשר עשויהלתחרות אף  השוק תפתיח

, שכן מחיר הנסיעות במונית הוא ודאי איננו זה עניין כי אםנסיעה נמוך יותר לצרכנים, 

 –עוד בהקשר זה ראוי להזכיר שוב את נושא הטבות המס להן זכאיות כיום מוניות . מפוקח

ביחס להסעות אפליקציות )או לפחות לא לגבי נהגים/רכבים  תנו גםנככל שהטבות אלו לא יי

, הרי שהדבר יגביל את יכולתן של העוסקים בתחום במשך מספר מצומצם של שעות בשבוע(

  הסעות האפליקציות להציע מחירים נמוכים יותר. 

 

 

 

  

                                                           
 -שהשוו בין שיעור של נהגי אובר ונהגי מוניות רגילות, ב Kruger )2016( 7 -ו Cramerצידוק אמפירי לטענה זו מצאו  7
גבוהה בעשרות אחוזים משיעור  יתהכי בממוצע הניצולת של נהגי אובר היערים מרכזיות בארה"ב. הם אכן מצאו  5

 .הניצולת של מונית רגילה
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 "בניסיון לאומדן כמותי בארה –מפתיחת שוק המוניות לאפליקציות הסעות  לצרכניםהתועלת 

 

אומדן של סך עודף  8ומאוברשיקגו  תהציגו חוקרים מאוניברסיט 2016במחקר שהתפרסם בשנת 

כלומר, סך התועלת הכלכלית ששאבו הצרכנים  – (2015 שנתל )נכון הצרכן מהשימוש בשירותי אובר

לשלם עבור נסיעה מסוימת תיאורטית  מבחינהמוכן  היהלמשל, אם צרכן  כךמפעילותה של אובר. 

. החישוב 3$ הוא זה קרהמב הצרכן עודף - 7$רק  ואהעבור הנסיעה  המבוקשאך בפועל המחיר  ,10$

מאובר, וכללו בין היתר מידע לגבי החלטותיהם של הצרכנים האם  התקבלוהתבסס על נתונים ש

להזמין נסיעה בהתאם למחיר המוצע. כך יכלו החוקרים להתחקות אחר פונקציית  לאלהזמין או 

, (לשלם מוכנים שהיו התיאורטי)מהו המחיר המקסימלי  צרכנים לשירותי הסעההביקוש של ה

למחיר  עברמקיבלו הצרכנים מהנסיעות התועלת ש –לגזור את עודף הצרכן  כאמורומתוך כך 

 ששילמו עבורן. 

 

 2015בשנת  על בסיס נתונים אלו, אמדו החוקרים את הערך הכולל של הסעות אובר בארה"ב כולה

-בכ 2015-חלקה של אובר בכלל שוק אפליקציות ההסעות בארה"ב הוערך ב יארד דולר.מיל 6.8-בכ

 8-לקבל אומדן לתועלת הכוללת של כלל אפליקציות ההסעות בשנה זו של כ שניתן, כך %859

בה במונחי השוק הישראלי שוושג לגבי סדר הגודל של התועלת שחעל מנת לקבל ממיליארד דולר. 

, ומכאן שתרגום פשוט 0.017-כעל  2015 בשנת עמדבישראל ובארה"ב  מינליהנוהיחס בין התוצר   -

-כ שהם ,בשנה מיליון דולר 130-הישראלית מצביע על תועלת של כ של התוצאות למונחי הכלכלה

 ₪. מיליון  450

  

נן מספר סוגיות אשר מקשות על הניסיון להשתמש באומדן התועלות שחושב עבור את, ישעם ז

קיימת אפשרות כי התועלת שבפתיחת , ראשית. לשוק הישראלימקביל  אומדן ישובארה"ב לצורך ח

השוק לאפליקציות ההסעות בישראל תהיה קטנה מאשר בארה"ב. זאת מכיוון שקיימות 

מוגבל  בארה"ב אינדיקציות לכך שלפחות בחלק מהשווקים המרכזיים, שוק המוניות המסורתיות

ישראל. עקב כך, פתיחת השוק באמצעות אפליקציות יותר )עקב חסמים רגולטוריים( מאשר ב

, מכיוון ששוק המוניות בישראל כבר עכשיו פתוח יחסית. בישראל ההסעות תניב תועלת קטנה יותר

-ניו בעיר)המקביל האמריקני ל'מספר ירוק'(: מחירי ה'מדליונים'  הואהאינדיקציה העיקרית לכך 

-לכ( בהיקף נרחב טרם כניסתה של אובר לשוק, 2013 בשנתבשיא )הגיע מדליון  מחיר ,למשליורק 

; כיום ממחיר מספר ירוק בישראל 15כלומר, סדר גודל של פי  – 10מכך למעלה ואףדולר  מיליון 1

 2-3יורק עמדה בשנים אלה רק על פי -זאת בשעה שההכנסה השנתית הממוצעת של מונית בניו

נתון זה מצביע על כך כי הביקוש  .11כיום מאשר ההכנסה השנתית הממוצעת של מונית בישראל

                                                           
8 Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber. Cohen, P., Hahn, R., Hall, J., Levitt, 
S. and Metcalfe, R. August 30, 20106.  

  –למשל  9
8-2016-us-lyft-share-market-hailing-ride-majority-http://www.businessinsider.com/uber 

 
10 NYC Taxi and Limousine Commission: 
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/august_2013_medallion_transfers.pdf 
 

נעה ההכנסה השעתית  2013, בשנת NYC Taxi and Limousine Commission Taxicab 2014 Factbook-על פי ה 11
-5,000-לשעה, והנה של כ 35$-כתלות ביום ובשעה; אם נניח ממוצע של כ 44$-ל 26$יורק בין -הממוצעת של מונית בניו

  . 245,000$-175,000$-נקבע הכנסה שנתית כוללת של כ –שעות עבודה בשנה למונית  7,000

http://www.businessinsider.com/uber-majority-ride-hailing-market-share-lyft-us-2016-8
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/august_2013_medallion_transfers.pdf
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יורק נקבע על ידי הרגולטור ולמעשה הוחזק משך -אשר בניו –למוניות בעיר גבוה הרבה מההיצע 

מוניות להן מותר לאסוף  13,600-כעל  להיום נכון ועומדפחות או יותר קבועה,  רמהעשרות שנים על 

 בשוק שהתפתחהמעין בועה  ביטאר מיליון דול 1ייתכן שהמחיר של  אמנם. 12נהטןמ בלבנוסעים 

מספק חיזוק לסברה ה נוסףנתון  ישנואך  המדליון, של האמיתיערכו  את שיקף שלא כך המדליונים

יורק מצומצם יותר מאשר בארץ. כך, נראה כי בשנים האחרונות -בניוהמסורתי  המוניותכי שוק 

  3,000$-סדר גודל של כ על מדליון השכרת שלעמד מחיר 

מסך העלויות הקשורות בהפעלת מונית. לשם השוואה,  20%-15%-כ היווה, ו13לחודש 3,600$-ל

בלבד מסך  6.5%-והוא מהווה כ₪,  1,350-מחיר השכירות החודשי של מספר ירוק בארץ הוא כ

עלויות הפעלת המונית. במציאות כזאת, ברור כי היכולת של אובר להציע שירות אטרקטיבי גדולה 

 בישראל.  יורק מאשר-יותר בניו

 

אומדן חסר לערך הכלכלי של  דווקאסיבות מדוע ייתכן שהאומדן לעיל מהווה  גם נןמנגד, יש

ראשית, האומדן לארה"ב שהוצג במחקר התבסס  התועלת הנובעת מכניסת אפליקציות ההסעות.

-אנג'לס וסן-יורק, שיקגו, לוס-ניו –על נתונים מארבעת השווקים המרכזיים של אובר בארה"ב 

. על דולר מיליארד 2.9סיסקו. סך עודף הצרכן בארבעת השווקים הללו עמד על פי המחקר על פרנ

מההכנסות של אובר בארה"ב.  40%-פי המחקר, היקף ההכנסות הנובעות משווקים אלו מהווה כ

התועלת הנובעת  –מכאן נובע שבאזורים נרחבים בארה"ב, ובפרט כנראה באזורים פחות עירוניים 

. בשל צפיפות האוכלוסייה הגבוהה בישראל, ייתכן שבאופן כללי משמעותיתר נמוכה מפעילות אוב

השווקים  4-המאפיינים של פעילות אפליקציות ההסעות בישראל תהיה דומה יותר לזו שב

 האמריקאים הגדולים, ולא לארה"ב בכללותה. 

 

מפעילות  –דיוק  שנית, הממצאים מתייחסים כאמור לעודף הצרכן הנובע מפעילות אובר, וליתר

uber-X-  השירות העיקרי של אובר )הסעה פרטית על ידי רכב נוסעים סטנדרטי, וזאת כאשר לאובר

. משמעות העניין כי (או מפוארים/ומספר שירותים נוספים, כגון הסעות על ידי רכבים גדולים 

בדה שלפחות בעו האומדן שהתקבל הוא אומדן חסר, מכיוון שמדובר בעודף הצרכן שחושב בהתחשב

, אחרות אפליקציות)כלומר,  ותבות נוספות בתחום אפליקציות ההסעאלטרנטי ניםלחלק מהצרכ

היו מוכנים לשלם כי הצרכנים  סבירללא אלטרנטיביות אלה  .(אובר של אחרים שירותים אף או

 יןאיא לחישוב עודף צרכן גבוה יותר. אובר, באופן שהיה מבב נסיעותעבור גבוהים יותר  מחירים

באופן כללי, נקודה זו מדגישה כי החישוב מתייחס אפשרות סבירה לכמת השפעה זו, אך  בידינו

 – תן כלל האלטרנטיביות הקיימות והעדפות הפרטים לגביהןניהבלתועלת הנובעת מפעילות אובר 

ת. יקציות נוספולפאאו רכיבה על אופניים, וכן  ברגלובכלל זה, רכב פרטי, תחבורה ציבורית, הליכה 

                                                           
סך עלויות הפעלת מונית בארץ, לרבות שכר ראוי לנהג )על  –במקביל, על פי נתונים שהוצגו לוועדת המחירים בארץ 

יורק -מכאן, כאמור, שההכנסה השנתית של מונית בניו₪.  300,000-ן חושבו מחירי המונה העדכניים(, עומד על כפיה
 מזו של מונית בישראל. מקורות: 2-3גבוהה ברמת סדר הגודל פי 

Directives%20Files/Decision_14032018.pdfhttp://mof.gov.il/pcc/ 

http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_tlc_factbook.pdf 

 
כל יתר חלקי העיר. מספרן של מניות אלו ( להן מותר לאסוף נוסעים ב2015-מוניות נוספות )נכון ל 8,000-כ דזאת לצ 12

 נמצא בשנים האחרונות בעלייה. 
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2016_tlc_factbook.pdf 

 
13 screwed-are-owners-medallion-taxi-nyc-losers-uberhttps://news.vice.com/en_us/article/vbzqma/ 

http://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_14032018.pdf
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2014_tlc_factbook.pdf
http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/2016_tlc_factbook.pdf
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מובן שעשויים להיות הבדלים משמעותיים בין ישראל לארה"ב בכל הנוגע לאלטרנטיבות אלה, 

 .מטה כלפיאו  מעלה כלפי –התועלת לגבי ישראל באופן שעשוי להשפיע גם על אומדן 

 

אין אפשרות אמיתית לגזור מהאומדן שהוצג עבור ארה"ב אומדן כמותי מקביל עבור , לסיכום

 מצד אפליקציות ענף המוניות לתחרותלפתיחת  כי מבהיר שהואבותו בכך עם זאת, חשי. ישראל

. זאת בשעה שהחישוב שהוצג לעיל עשויה להיות תרומה משמעותית לצרכן ולמשק ההסעות

הנסיעות  -כלומר ילות אפליקציות ההסעות )התייחס כמובן רק לתועלת הישירה הנובעת מפע

הנובעות מגישה פתוחה לתחרות ולהתפתחויות , ולא הביא בחשבון תועלות רוחביות, (עצמן

ו מודלים סהקיימת של אפליקציות ההסעות, יתפטכנולוגיות. כך למשל, אם בעתיד, מתוך הפעילות 

של נסיעה שיתופית )במסגרתה אוסף הרכב יותר מנוסע אחד במהלך אותה נסיעה( מקום גדול יותר 

מנגד, . יותר באופן משמעותי גדולות היותהתועלות עשויה ל – האפליקציות שלבתוך נפח הפעילות 

התועלת המשקית תהיה קטנה יותר  ,בגודש לעלייה תביאהאפליקציות  משתמשיעלייה בכמות  אם

 משתמשים שאינם הפרטים של הרווחה את מקטינות אשר, הנסועה שלבשל עלויות חיצוניות 

 החיצוניותהעלויות  בהקשר זה אף ניתן לציין שמחקר אחד שניסה לאמוד את היקף .בשירות

תאונות דרכים הנובעות מעלייה בהיקף הנסועה( מצא שברמת סדר הגודל, עלויות אלו  –)ובפרט 

נדון  4 בפרק. 14אף גדולות ממנוובמאמר שהוצג לעיל,  לעודף הצרכן שחושבעשויות להיות דומות 

  בהרחבה.סוגיית העלויות החיצוניות ב

 

 העבודה שוקב תועלות 3.2

המאפיינים הבולטים של אפליקציות ההסעות הוא הגמישות בשעות העבודה של  כאמור, אחד

 המוניות שוק מפתיחת ליהנות צפויים האפליקציות נהגי גם, לצרכנים התועלות מלבדהנהגים. כך, 

)שנתי/חודשי(  קבוע תשלום של מרכיב כולל אינו ההסעות אפליקציות של המודלכאמור, . לתחרות

 ;העבודה, וכן מאפשר שימוש ברכב הפרטי לצורך נסיעה פר מההכנסה עורכשי תשלום אלא"כ, בד

 לצדרבות  פעמים זאת, היום של השיא בשעות רק לעבוד הנהגים של התמריץ את שמגדיל מה

ועבודה נוספת. בצורה זו יכולים נהגי אפליקציות  בילדים טיפול, לימודים כמו וספותנ פעילויות

 דתם.ההסעות להשיא את הרווחים מעבו

 

, על פי הנתונים שהתפרסמו במחקרים על הנושא, רבים מנהגי אובר בארה"ב עובדים במשרה ואכן

מציג את התפלגות שעות העבודה  15(2017ואחרים ) Chenהלקוח מתוך המאמר של  1חלקית. לוח 

שעות  20 -של נהגי אובר בארה"ב. מהלוח עולה כי למעלה משני שליש מנהגי אובר נוהגים פחות מ

שבוע. מלבד זאת, המתאם בין שעות העבודה השבועיות של הנהגים בשבוע ספציפי לשעות העבודה ב

בשבוע העוקב רחוק מלהיות מושלם. כלומר, הגמישות שמאפשרות אפליקציות ההסעות מתבטאת 

לא רק בהתפלגות הרחבה של היקפי המשרה הנמדדים באמצעות השעות השבועיות, אלא גם 

התקופות השונות בשנה. החוקרים אף מראים כי נהגי אובר נוטים לעבוד  בגמישות בתעסוקה בין

 בשעות שונות ביום ובצורה לא רציפה במהלך היום )כלומר, עבודה של מספר פעמים למספר שעות(.

                                                           
14 Barrios, Hochberg and Yi. The Cost of Convenience: Ridesharing and Traffic Fatalities. Becker 
Friedman Institute Working Paper No. 2018-80. 2018. 
15 Chen, M. K., Chevalier, J. A., Rossi, P. E., & Oehlsen, E. (2017). The value of flexible work: Evidence 

from Uber drivers (No. w23296). National Bureau of Economic Research. 
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 "הקבועים" Uberשעות העבודה לנהגי  התפלגות: 1 לוח

 מהנהגים שיעור בשבוע העבודה שעות סך

 30%  4 עד

12-5 21% 

20-13 17% 

30-21 14% 

40-31 9% 

41+ 9% 

 (.2017ואחרים ) Chen: מקור

 

התועלת האפשרית לשוק העבודה הישראלי כתוצאה מפתיחת הענף לתחרות ניתן ללמוד מבחינת  על

"ס לגבי כמות הבלתי מועסקים )בכלל או בהיקפי משרה נמוכים( שלא מרצון. כך, למרות הלמנתוני 

מהמועסקים  16%-"ס כהלמפי הסקר החברתי של  עלבשנים האחרונות,  יםשיעורי האבטלה הנמוכ

 . מתוך אלה, אקדמי תואר אין מתוכם 70%-לכ כאשר, שעות יותר לעבוד מעוניינים היו 2016 בשנת

עובדים אלו  עבור. פרטי ברכב הנוכחי עבודתם למקום מגיעים( איש 160,000-לכ)שקול  40%-כ

 .ההשתכרות פוטנציאל את לשפר עשויה ותההסעחסמים בשוק  הסרת ,במיוחד

 

הגידול בהיצע הנהגים , מנגדלהשתלבות מובטלים בשוק העבודה היבטים חיוביים רבים כמובן, אך 

עשוי להביא במקביל גם לירידה בהכנסה השעתית הממוצעת של הנהגים )הקיימים  הפוטנציאליים

מנגנון התמחור הדינמי  ל ידיע. אמנם במקביל תיתכן השפעה חיובית על ההכנסה והחדשים(

)שמהותו במידה רבה הגדלת התשלום הישיר עבור הנסיעה בתמורה לחיסכון בעלות זמן ההמתנה(, 

טענות שונות לגבי השכר הנמוך של עובדי אפליקציות ההסעות, וכן  הועלואך בהקשר זה אכן 

  נושא.הנרחיב לגבי  4ק בפרהשפעתן על שכר נהגי המוניות המסורתיות. 

 

 התחבורה בענפי חדשות טכנולוגיות טמעתבסיס לה .33

 חדשות טכנולוגיותבה  במידה רבהטכנולוגיות חדשות הוא לעיתים קשה ואיטי, כשיש שונות  אימוץ

" מאובנתה"שונות. סיבה עיקרית לשוני היא מידת החיכוך בין הרגולציה  מדינותב לשווקים חודרות

השווקים הקיימים; זאת כשפעמים רבות החיכוכים המערערות את  הטכנולוגיותלכאורה לבין 

נובעים מהגנה שהרגולציה מספקת לשחקנים הקיימים בשוק, על חשבון שחקנים אפשריים אחרים 

 והציבור הרחב. 

 

. אמנם ניתן חיכוך אותו של הנוכחי" הפוסטר"נער  היא השיתופית התחבורה, מסוימים במובנים

ההסעות עד כה אינה בהכרח נובעת מחידושים טכנולוגיים,  לטעון כי האטרקטיביות של אפליקציות

אלא בעיקר מעקיפת הרגולציה בארה"ב ובמדינות אחרות בהן שוק המוניות סבל ממחסור חמור 

בזכות איסוף המידע הרב  –בהיצע; אולם קשה להתעלם מהאפשרות שאפליקציות ההסעות 

בתחום  יםטכנולוגיה יפוריםהשיהוו בסיס לגלים הבאים של  –וההשקעה במחקר ופיתוח 

 "ב.וכיוצהתחבורה, כגון שימוש ברכבים אוטונומיים 
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 התיירות לענף תועלות .43

איכות, אופי כש זאת. תיירים היא במוניות יחסית רב באופן להשתמש הנוטה צרכנים קבוצת

 האטרקטיביותבמונית הניתנים במדינה/עיר מסוימת עשוי להשפיע על  הנסיעהשירותי  ומחירי

. בהינתן רצון הממשלה למשוך יותר תיירים לישראל, יוקר המחייה הםיבעינ דימוי המדינה/עירו

 World Economic -( של ה2017הגבוה לתייר הוא חסרון דומיננטי. כך, לפי הדוח השנתי האחרון )

Forum16 מדינות מבחינת יוקר המחייה לתייר. זאת כשעל  136מתוך  133 -ישראל ניצבת במקום ה

, שביעות הרצון של התיירים הנכנסים מטיב שירותי הנסיעה במוניות 17נתוני משרד התיירות פי

ציון נמוך מתשע וגבוה רק מאחד מבין הנושאים שנמדדו על  זהו. מתוך 3.3ציון של  –נמוכה יחסית 

הביעו עמדה שלילית לגבי שירותי המוניות בישראל;  מהנסקרים 15.6% -ידי המשרד. בתוך כך, כ

לגבי שכירת רכב  9.5%מהתיירים הביעו עמדה דומה לגבי שדה התעופה,  2.3%שם השוואה רק כשל

לגבי שירותי התחבורה הציבורית. מבין התיירים שהביעו חוסר שביעות רצון משירותי  5.0% -ו

מכך שמחיר הנסיעה  45.8%הסבירו כי הדבר נבע מכך שהנהג לא היה הוגן,  46.6%הנסיעה במונית: 

מנהיגה מסוכנת )מותר היה לענות יותר  91.5% -מרמת השירות הנמוכה ו 75.9%ה, היה גבו

 (. 100מסתכמים למעל  האחוזיםמתשובה אחת, ולכן 

 

שפתיחת השוק לתחרות לא צפויה לפתור את כל בעיות השירות והמחירים, סביר להניח  בעוד

( 2018) ואחרים Liuירות. ששקיפות רבה יותר והגדלת ההיצע והתחרות יסייעו לשפר את טיב הש

מצאו חיזוק אמפירי לטענה זו. הם השוו את הסטיות ממסלול נסיעה אופטימאלי של נהגי מוניות 

עה האופטימאלית כשהם לקחו רגילות ונהגי אובר ומצאו כי )א( נהגי מוניות סטו יותר מהנסי

 בממוצע נוסעים מוניות שנהגי; )ב( זרים נוסעיםהם אספו  כאשרנוסעים משדה התעופה, ובמיוחד 

 דקת שתמחור ככל האופטימאלי מהמסלול יותר סטו אובר שנהגי)ג(  -ו; אובר מנהגי יותר מהר

 .יותר גבוה היה נסיעה

 

 במזומן השימוש צמצום .53

 ידוע המוניות ענף. שחורה לכלכלה נוגעת שיתופית תחבורה שירותי מהפעלת שצפויה נוספת תרומה

 באפליקציות שימוש מוטי שיתופיים שירותים כניסת. במיוחד גבוה במזומן השימוש שיעור בו כענף

 .השחור ההון לצמצום יוצא וכפועל במזומן השימוש להפחתת להביא צפויה

 

 

  

                                                           
16 https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017  
 
17 https://info.goisrael.com/he/incoming-tourism-survey-2017pdf 

https://www.haas.berkeley.edu/groups/marketing/sics/pdf_2018/paper_lbd.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
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 ניתוח ואמצעים למזעור הסיכונים –ות וחששות נוספים אפליקציות ההסע כנגד נפוצות טענות. 4

 

 טענותהעולם  ברחבי, הועלו שלהן פעילותהנפח  תורחבתוה ההסעותאפליקציות כניסתן של  עם

שונים  במקומותשונות ביחס להשפעות השליליות שיש לאפליקציות אלו. על רקע זה, רגולטורים 

 עלבפרט ו ל שוק המוניותעליקציות ולהשפעתן העולם מתחבטים בשאלה כיצד יש לנהוג ביחס לאפ

, באופן ביקורתי ןג את הטענות העיקריות, נבחן אותנצי זה. בסעיף בכלל העבודהי התחבורה וקושו

  .הסיכונים מזעור לשם לנקוט ניתן בהן אמצעים ונציג

 

 בכבישים תרומה לגודש .א

 הגדלה כך ועקב, לתחרות המוניות שוק פתיחת כי היא ההסעותאפליקציות כנגד  נפוצהטענה 

 .הערים במרכזי ובפרט, בכבישים הגודש להגדלת תורמת, הפעילים רכביםה מספר של משמעותית

זה אף היה אחד הטיעונים ההיסטוריים הבולטים בזכות הרגולציה של ענף המוניות,  גמסוטיעון 

 למעשההטיעון ובפרט הגבלת מספרי המוניות )באמצעות שיטת ה'מדליונים' או שיטות אחרות(. 

לאור  – (האפליקציות נהגי את המשמשים פרטיים רכבים)לרבות  מוניותשהשימוש הגובר ב הוא

בא בעיקר על חשבון שימוש בתחבורה ציבורית/הליכה  –פתיחת השוק שהביאו האפליקציות 

נסיעה ברכב הפרטי. בנוסף, נטען כי למוניות תרומה  ברגל/נסיעה באופניים, ופחות על חשבון

כלומר, עקב העובדה  –מתנה לנסיעות חדשות הה עתהן ברחובות בלש טחודית לגודש, עקב השיויי

)ועדת המחירים העריכה שהמוניות נוסעות ריקות בממוצע  ריקההמונית נוסעת ניכר מהזמן  חלקכי 

 . מהזמן( 40%

 

; ולכן יתציבור לתחבורהדווקא תחליפי,  ולאו, משלים כמוצר לעיתים לשמש יכולה מונית, מנגד

רגולציה אדוקה והעלאת המחיר באופן מלאכותי עלולה דווקא להגדיל את הגודש והזיהום, ולא 

ו/או לשמש  הערים למרכזי להגיע המעוניינים ברכבת נוסעיםיכולה לשמש  מוניתלמשל,  כךלהיפך. 

מצם צל עשוי באפליקציות גובר שימוש, בנוסףלחזור אחה"צ.  ,את מי שהלך בבוקר לעבודה ברגל

למקומות חנייה במרכזי הערים; כשהתמחור הדינמי עשוי להגדיל את ניצולת  הדרוששטח ה את

נוסף נוגע לטווח הארוך  טיעוןהמבוזבזים ובכך את הגודש.  טהמוניות, מה שיקטין את זמני השיו

ככל שבהמשך יתפסו מודלים של נסיעה שיתופית )במסגרתה אוסף הרכב יותר מנוסע  כייותר, והוא 

 לכך תהיההרי ש – האפליקציות שלחד במהלך אותה נסיעה( מקום גדול יותר בתוך נפח הפעילות א

 . שהשפעה מהותית בכיוון של צמצום הגוד

 

מה צפויה להיות ההשפעה של פתיחת השוק  ברור בהכרחזה  אין תיאורטית שמבחינה העובדה בשל

, ככלל. הסוגיהריים שבחנו את כעת מספר מחקרים אמפי נציגעל הגודש בכבישים העירוניים, 

את מאפייני השימוש  שבחנואלה שהשתמשו בסקרים  :לשניים מתחלקים בתחום המחקרים

; ומחקרים כדי ללמוד על השינוי בהיקף הנסועה הפרטית ומכאן על הגודש ההסעות באפליקציות

ים )כולם ומספרי הנפגעים בתאונות דרכ וירוהא זיהום, הדלקים, צריכת לגודשמה קרה  שבחנו

. "בבארה שונים באזורים לתחרותפתיחת שוק המוניות  אחרימדדים שמושפעים מכמות הנסועה( 

 ותמצביע בתחום העבודות רוב, משמעית-חדלחלוטין אף שהתמונה העולה מהמחקרים איננה  על

 .בגודש עלייהל הביאה השוק פתיחת כיכך  על
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 על התבססב 2017 שנתב מחקר פרסמו יהרנופיבקל UC Davisמאוניברסיטת  חוקרים ,למשל כך

בשימוש בתחבורה  6%-באפליקציות ההסעות הביא לירידה של כ השימוש לפיו ,סקרים ניתוח

החליפו  מהנסיעות דרך אפליקציות הסעות 61%-49%ציבורית בערים אמריקאיות מרכזיות, וכי 

, צעות ללא האפליקציות()או כלל לא היו מתב הליכה/רכיבה על אופניים/שימוש בתחבורה ציבורית

אפליקציות משמעות הממצאים היא כי סביר כי  על פי הניתוח של החוקרים, .פרטי ברכב נסיעה ולא

 אזור של התכנון רשות ידי על בוצע נוסף סקר. 18ההסעות הביאה לגידול בסך נסועת כלי רכב

 . 19דומים לממצאים והגיע, בוסטון

 

 סיכמהוסקרה את המחקרים מבוססי סקרים שעסקו בשאלת הגודש  SCHALLER20הייעוץ  חברת

 נסיעהחשבון  על"ב באות בארה ההסעיםאחוזים מהנסיעות באמצעות אפליקציות  20 -ככי 

האפשרות לשתות ו/או אי בעיקר בשביל  –אחוזים על חשבון נסיעה ברכב פרטי  20 -כ, מוניותב

אחוזים על חשבון נסיעה בתחבורה ציבורית, הליכה, נסיעה באופניים  60 -כו –הרצון לחפש חניה 

שהיו מוותרים על הנסיעה אם לא  ווחודי מהנוסעים רבים כי העובדה עצם. הנסיעה על ויתוראו 

פה הקיימת מחדדת את התחלו ,ההסעות אפליקציות באמצעות לנסוע האפשרות להם יתהיה

 מוביליות שאותה הגודש לבין, מאפשרת ההסעות שאפליקציות מוביליותב עלייהה בין כנראה

  .גוררת

 

מעלים את הגודש  ותהסעהבחנו אם שירותי  21(פורסם טרם) שיקאגו מאוניברסיטת חוקרים

 הקטלניות התאונות נתוני את השוו החוקריםוכתוצאה מכך את תאונות הדרכים הקטלניות. 

 העלו ההסעות אפליקציות כי מצאו הם. השונות לערים ההסעות שירותי של הכניסה לזמני"ב בארה

 מצאו, בנוסףבכבישים, וזאת בשל הגידול בנסועה.  ניותלהקט התאונות מספר את אחוזים 4 עד 2 -ב

לשוק,  ההסעיםבעקבות כניסת אפליקציות  3% -החוקרים כי שיעור מכירת כלי רכב חדשים עלה ב

זאת כאשר העלייה הייתה חדה יותר בערים הגדולות בהן תחבורה ציבורית מפותחת, דבר שעשוי 

 ושימוש בתחבורה ציבורית. ההסעות אפליקציותהתחליפיות בין שימוש ב ללמד על

 

 שיונותיר להוספת שהייתה ההשפעה את חןובהתפרסם  וטרם אלה בימים שנערךנוסף  מחקר

 לאיסוף אישור ניתן שנוספו למוניות. 2013( בשנת Boro", ירוקות)"מוניות יורק  ניוב יתבמונ לנהיגה

מנהטן ומשדה התעופה. החוקרים השתמשו במגבלה זו על מנת למדוד  לב מלבד העיר ברוב נוסעים

לכניסת המוניות החדשות על מהירות הנסיעה של המוניות הצהובות  תהיאת ההשפעה שהי

ובאזורים שלא )שיטת  ,לפעול מותר היה)הירוקות(  החדשות למוניות בהם באזורים)הרגילות( 

בעקבות כניסת  8% -שמהירות הנסיעה הממוצעת ירדה ב הםהפרש ההפרשים(. ממצאי המחקר 

 המוניות החדשות לשוק.

 

, מחקר אשר הצביע דווקא על הפחתה בגודש נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת אריזונה מנגד

 אובר אפליקצייתשו במדדים מקובלים לרמת הגודש בערים בארה"ב, ובעובדה כי סטייט שהשתמ

                                                           
18 A Regina R. Clewlow and Gouri Shankar Mishra. Disrputive Transportation: The Adoption, 
Utilization, and Impacts of Ride-Hailing in the United States. October 2017 
19A survey of Ride-Hailing Passengers in Metro Boston. An MAPC Research Brief. February 2018.  
20 http://www.schallerconsult.com/rideservices/automobility.htm. 
21 Barrios, Hochberg and Yi.  The Cost of convenience: Ridesharing and Traffic Fatalities.  

http://www.schallerconsult.com/rideservices/automobility.htm
https://research.chicagobooth.edu/-/media/research/stigler/pdfs/workingpapers/27thecostofconvenience.pdf?la=en&hash=A15B1513F98D7A17B9E37F78DD2EBDC4C6338BFA
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=TRF2017&paper_id=77
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 של כניסתה בעקבות לגודש קורה מה לבחון מנת על, שונים בזמנים שונות בערים לפעילות נכנסה

 . 22בגודש לירידה הביאה אובר של כניסתה כי היהבמחקר  המרכזי הממצאכאמור, . אובר

 

, לתחרות ההסעות שוק שפתיחת גורסים בתחום העוסקים שרוב ורכאמ נראה ,"להנ המחקר למרות

 בטווח בכבישים הגודש את מה במידת להגדיל עשוי, הגודש להפחתת מיםימשל צעדים נקיטת ללא

צריכה להיות  לא הגודשלנושא  ,לדעת כותבי העבודה ,זאת עם. הערים במרכזי במיוחד וזאת, הקצר

 כך השוק לפתיחת משלימים צעדים לבצע שיש אלא, חרותעצם פתיחת שוק המוניות לתהשפעה על 

השפעה הלהתמודד עם ביותר  היעילההדרך  .האפשרית ביותר הגבוהה תהיה החברתית שהרווחה

במקומות ובזמנים בהם הוא רלוונטי,  שהיא באמצעות הטלת מס גודהגודש  שלילית שלה

בצעות רק כאשר התועלת מס גודש מביא לכך שנסיעות מתובהתאם לאומדן עלות ההשפעה. 

כלומר, כאשר התועלת שמפיק הנוסע גבוהה מהעלות  –החברתית הכוללת שלהן היא חיובית 

 )במונחי גודש( שהוא מטיל על יתר המשתתפים בכביש, ושעה שהסכום שנגבה הולך לקופה

 . הציבורית

 

ת ההשפעה על הגודש. מבחינ של רכב פרטי ההבדל בין ק"מ נסיעה של מונית לבין ז איןבאופן עקרוני 

)בהתאם לעלויות הגודש המיוחסות לזמן/מקום(  יום מס גודש לכל ק"מ נסיעהככך, אילו היה מוטל 

, במונית/הסעת אפליקציהבמחיר הנסיעה גם , הרי שהדבר היה משתקף על כלל הרכבים הפרטיים

ככל שלא מוטל , ולא היה צורך בכל מהלך נוסף בהקשר זה עם פתיחת שוק המוניות לתחרות. ואולם

 – יותצליקפהסעות א/ל מוניותעמיוחד גודש מס אפשרות להטיל אזי ראוי לבחון  מס גודש כללי,

. אפשרות זו עדיפה על הגבלה מראש של כניסת מוניות חדשות לשוק לאור התועלות הכלכליותו

גודש  מדוע יש להטיל מס מידה של חוסר עקביות, שכן קשה להצדיקלכאורה, עשויה להיות בכך 

קבוצה של נסיעות פרטיות )הדבר משול אולי לכך שבתגובה לירידה במחיר של דגמי -רק על תת

להביא בחשבון את השוני בין מכוניות מסוימים, יוטל מס מיוחד על דגמים אלה(; ואולם, ראוי 

נסיעה במונית/הסעת אפליקציה לנסיעה ברכב פרטי, הנובע מהשיוט הריק של המונית בחיפוש אחר 

אמצעי תחליפי במידה רבה מהוות מוניות וסעים או בדרך אליהם, וכן את האפשרות כי בפועל נ

)כאשר מנגד, יש להביא בחשבון את התועלת החיצונית ביחס לרכב פרטי  יותר לתחבורה ציבורית

 של צמצום הצורך במקומות חניה(. כך, ייתכן שנכון למקד את המס בעלות חיצונית תוספתית זו.  

 

-2.5$אושרה הטלת מס בגובה של  2018 במרץיורק. כך, -מדינת ניו לאחרונה יושם , צעד כזהואמנם

; (2019 בפברוארלתוקף  נכנסהמס ) 23מנהטן במרכזמונית או הסעת אפליקציה  תעל כל נסיע $2.75

 יורק תוכנית להטלת מס גודש כללי.-בניוכיום מקודמת זאת כאשר במקביל 

 

 ובעלות מונית הפעלת לצורך הירוק למספר הקיימת בדרישה תלראו אולי ניתן, זה בהקשר

 שאיננו הגם) גודש למס ערך שווה מעין( ירוק מספר שכירת של החודשית)העלות  אליו המתלווה

הדרישה  –מבחין בין נסיעות בזמנים ובמקומות שונים(. כלומר  אינו שכן, יעילה בצעירה מוטל

                                                           
22 Ziru Li, Yili Hong, and Zhongju Zhang. Do Ride-sharing Services Affect Traffic Congestion? An Empirical 
Study of Uber Entry. 2016. 

23 york.html-new-pricing-2018/03/31/nyregion/congestionhttps://www.nytimes.com/ 

 

https://www.nytimes.com/2018/03/31/nyregion/congestion-pricing-new-york.html
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 ת, מעבר לעלות הישירה של הפעלת המונית, ובכך מביאה למספר ירוק מטילה על הנסיעה עלות נוספ

התשלום  –)וזאת כאשר המספר הירוק נרכש מהמדינה, כלומר  עלייה בעלות הכוללת של הנסיעהל

. יודגש כאמור כי החשש מפני השפעות גודש הראשוני עבור עלויות הגודש נכנס לקופה הציבורית(

דליונים המקובלת במקומות רבים בעולם, כך אחת ההצדקות ההיסטוריות לשיטת המהיה אכן 

שלא מדובר בעניין מקרי. כך, הטלת מס גודש על הסעות אפליקציות תשווה מבחינה עקרונית את 

 מצבם לזה של המוניות. 

 

 הפטור ובפרט, משמעותיות מס הטבות מקבלות בישראל מוניותלהיום  נכוןנציין כי  ברקע הדברים

 זו מדיניות .ממס הבלו, אלא שזה צפוי להתבטל בשנים הקרובות()וכן הפטור החלקי  קניה ממס

ועל כן עומדת בסתירה לגישה המבקשת  – ביחס לרכב פרטי המוניות ענף של סבסוד למעשה מהווה

לחסום את פתיחת שוק המוניות לתחרות מתוך חשש שהדבר יביא לעלייה בגודש. על פניו, לא נראה 

דומה, גם הזכות המוקנית כיום  באופן ולכן ראוי לבטלן.כי יש להטבות המס הצדקה כלכלית, 

הנסיעות במונית כוללות נוסע מ שרבות אף עללמוניות לנוע בנת"צים )שלא כמו מכוניות פרטיות(, 

 הגודש בעיית עם להתמודד למטרה לה שמה אשר הכללית למדיניות בניגוד כעומדת נראיתיחיד, 

 .בכבישים

 

 

 תשלום שכר נמוך לנהגים. ב

כי שכר הנהגים, לאחר ניכוי כלל  אהי ההסעות אפליקציותנוספת הנשמעת כלפי  נפוצהטענה 

זאת, כתוצאה מהפתיחה מינימום. הנמוך ביותר, ולעתים אף נמוך מגובה שכר  הוא הוצאותיהם,

של שוק המוניות לתחרות, כולל הגמישות הרבה בשעות העבודה של הנהגים )באופן המאפשר את 

בהקשר זה התפרסמו במהלך השנים נתונים סותרים, אך בתקופה האחרונה הגים(. הגדלת היצע הנ

. כך, יחסית אמינים ונתונים יותר סדורות מתודולוגיות על המבוססים מחקריםשני  התפרסמו

את השכר הממוצע של מציג  2018ממאי  Economic Policy Institute-ה המחקר מכון פרסום של

 בארה"ב שוואה אל מול שכר המינימום בשווקים העיקריים של אוברנהגי אובר, באופן המאפשר ה

אותם נהגים העובדים בהיקף של משרה מלאה, כאשר ב מתמקד המחקר, תספציפי. 24(1)תרשים 

נראה על  פי המחקר כי השכר השעתי של נהגים אלו נמוך מזה של נהגים העובדים במשרה חלקית. 

אמנם נתוני אובר מוצגים כממוצע לכלל ארה"ב באופן שמונע השוואה ישירה לשכר המינימום בכל 

מת סבירות כי לפחות בחלק אכן קיישכלל התמונה העולה מהנתונים היא כעיר ועיר, אלא ש

 אשרישנם נהגים רבים שמכאן ונימום, שכר הממוצע של נהגי אובר נמוך משכר המיה מהערים,

הנתונים מתייחסים כאמור לארה"ב, ומכאן שלא ניתן  משכר המינימום. כהנמושעתית ה הכנסתם

בישראל. עם זאת,  הסעות אפליקציותלהסיק כי תמונה דומה תתקבל גם לאחר השקת שירותי 

 בהחלט מחייבת התייחסות לנושא. אלה םהתמונה העולה מנתוני

 

                                                           
24 Lawrence Mishel, Economic Policy Institute. Uber and the labor market. May, 2018.  
https://www.epi.org/publication/uber-and-the-labor-market-uber-drivers-compensation-wages-and-
the-scale-of-uber-and-the-gig-economy/ 
 

https://www.epi.org/publication/uber-and-the-labor-market-uber-drivers-compensation-wages-and-the-scale-of-uber-and-the-gig-economy/
https://www.epi.org/publication/uber-and-the-labor-market-uber-drivers-compensation-wages-and-the-scale-of-uber-and-the-gig-economy/
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ההסעות  יותצאפליקכר נהגי ועסק ספציפית בש 2018מעניין נוסף בנושא התפרסם ביולי  מחקר

-סקול בניו-ואוניברסיטת הניו ברקלי מאוניברסיטת חוקרים ידי על נערך המחקר. 25יורק-בעיר ניו

( NYC Taxi and Limousine Commission-יורק )ה-בניו המוניות ענף של הרגולטור עבור, יורק

בשכר הצפויה החדה  העלייהומטרתו הייתה לבחון האם הכנסת הנהגים עומדת בקנה אחד עם  –

 בעיריעמוד שכר המינימום השעתי  2020מתחילת שנת  שהחללכך  שתביאיורק -המינימום בעיר ניו

. המחקר 26(2019עובדים הוא עומד על רמה זו כבר מתחילת שנת  10-)למעסיקים למעלה מ 15$על 

 לעליית הביאל שנועד מנגנוןציע הנהגים נמוכה מרף זה, ובהתאם לכך מצא שהכנסתם של רבים מ

ניתוח הנתונים  ,זאת עם(. בהמשך זה בעניין)הרחבה  המבוקשת לרמה עד הנהגים של הכנסתם

המוצגים במחקר מראה כי אמנם הכנסתם של רבים מהנהגים נמוכה משכר המינימום העתידי, 

הכנסתם של רובם הגדול של  –בתוקף בעת איסוף הנתונים  היהאלא שביחס לשכר המינימום אשר 

 מהנהגים 5% של השעתית הכנסתם אפילו)למעשה,  2ם עלתה עליו, כפי שניתן לראות בתרשים נהגי

(; זאת בשעה משכר המינימום למעסיקים קטנים הגבוה הייתה ביותר הנמוכה ההכנסה בעלי

 –ללא השכלה אקדמית  מהגרים הםשהמחקר מדגיש את העובדה כי רבים מהעובדים כנהגים 

 דווקא עולה שמהנתונים. מכאן תעסוקה אפשרויות ממיעוט לכאורה הסובלת היכלומר, אוכלוסי

 שניתן שמא או, הנהגים הכנסת אתלצורך העל רגולטורית התערבותב צורך יש בכלל םאהשאלה ה

 .  התערבות כללתנאי השוק ללא  העצמ את איםתת הנהגים שהכנסת לצפות

 

  

                                                           
25 James Parrot and Michael Reich. An Earnings Standard for New York City's App-based Drivers: 
Economic Analysis and Policy Assessment. July 2018. 

26 wage-minimum-states-york-wage/new-minimum-states-york-https://www.ny.gov/new 

https://www.ny.gov/new-york-states-minimum-wage/new-york-states-minimum-wage
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בהשוואה לשכר המינימום בערים  (2018)ינואר  הוצאות ניכוי לאחר אובר נהגי שכר: 1 תרשים

 Economic Policy Institute-ה ניתוח פי על, שונות

 

 
 

 שהיה, ביחס לשכר המינימום* 2017יורק בשנת -: הכנסת נהגי אפליקציות בניו2 תרשים

 2020 שנת מתחילת הצפוי העתידי המינימום ולשכר זו בשנה בתוקף

 (לשעה)דולר 

 
 ועיבוד המחברים.( 30, עמ' 12)לוח  Parrot and Reich, 2018: מקור

חושב על ידי מחברי המאמר  –שנהגי אפליקציות ההסעות אינם עובדים כשכירים אלא כעצמאיים  מכיוון* 
, אשר מביא בחשבון תשלומי ביטוח לאומי וכן הפרשה לימי 2020לשנת  'שכר מינימום מתואם'  )גבוה יותר(

, חישבנו שכר מינימום על פי אותו יחס; (15$כירים יהיה בשנה זו , כאשר שכר המינימום לש17.22$) חופש
  .2017 שנת עבורמתואם 

 11סיקים גדולים )עובדים(, ומע 10)עד  קטנים מעסיקיםהבחין בין  2017-ב יורק ניוב המינימום שכר**
שכירים, בהתאמה )לאחר ביצוע התאמה לעובדה שנהגי האפליקציות אינם  11$-ו 10.5$ – עובדים ומעלה(

 .(12.63$-ו 12.05$ולכן נדרשים לשאת בעצמם בהוצאות סוציאליות, מתקבלים ערכים של 
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 העושיםלבין הנהגים  ההסעות אפליקציותהאם טיב הקשר בין במסמך זה לא ניכנס לדיון המשפטי 

שכר  בתשלום האפליקציות בעלי אתמעביד, באופן אשר מחייב -קשר של עובד ןבהן שימוש מאפיי

בעקבות פתיחת התאורטית כי האפשרות  –של הדברים  הכלכליבצד נעסוק רק  אלא מום;מיני

דגיש נבהקשר זה  נמוכה. תהיההנהגים בשוק המוניות מ חלק של הכנסתםהשוק לאפליקציות, 

 נקודות: מספר

 

עבודה של פרט לגבי נהגי אפליקציות הסעות )כלומר, נהגים חדשים בשוק ההסעות הפרטיות(,  .1

מהווה בחירה חופשית שלו, בהינתן האלטרנטיבות אפליקציית הסעות  אוהג מונית כלשהו כנ

העומדות בפניו. לכן, העובדה שפתיחת שוק המוניות לתחרות חופשית תביא לפתיחה של 

, אשר פוטנציאלייםחדשים מהווה שיפור בפועל במצבם של אותם נהגים  רביםמקומות עבודה 

 אפשרות תעסוקה נוספת. ל זכוי

 

מבחינת מדיניות, עצם החשש מתייחס רק למקרה חס לנהגים אלו )הנהגים החדשים בשוק(, בי .2

 יחסית נמוכה ההכנסה בהםבו הכנסת העובדים תהיה נמוכה משכר מינימום; מקומות עבודה 

אולי אינם אופטימליים, אך הם וודאי עדיפים על העדר מקומות  המינימום שכר לגובה מעל אך

אם כן, מתמקדת רק בחשש שעבור חלק מהנהגים ההכנסה תהיה נמוכה עבודה בכלל; השאלה, 

 משכר מינימום. 

 

שבנסיבות מסוימות יש למנוע עבודה בשכר מסוים גם  היאמשמעות קיומו של שכר מינימום  .3

עקרון בפועל ואולם, חשוב להדגיש כי  .בשכר המוצע ובד עצמו מעוניין בביצוע העבודהאם הע

 מול השכירים של המיקוח יכולת כי תפיסה מתוך גם אולי וזאתים, זה מיושם רק ביחס לשכיר

 שקרובעם זאת, העובדה . זו בדרךשל עצמאים איננה מוגנת  הכנסתם. מוגבלת היא המעסיקים

שיעור זה נותר יציב מהלך העשור האחרון,  כאשר)הם שכירים  בישראלמהמועסקים  90%-ל

מסוימת איננו שכיר, זמן  תי גם מי שבנקוד( מבטיחה בפועל כ3כפי שניתן לראות בתרשים 

נכונותו לקבל הכנסה נמוכה נגזרת גם מהשוואה לשכר המינימום. המצב העיקרי בו עשויה 

הוא המינימום להיות נכונות של עובדים רבים לעסוק בעבודה בה ההכנסה נמוכה משכר 

אלא שבתקופות  –בתקופות האטה כלכלית בהן שיעור האבטלה )מלאה או  חלקית( הוא גבוה 

כאלה, ייתכן כי באופן עקרוני מראש היה נכון להגמיש את שכר המינימום, על מנת למזער את 

השפעות ההאטה. כך, מבלי להיכנס לדיון עקרוני באשר ליתרונותיו וחסרונותיו של שכר 

 שולייםניתן לתהות האם הרווחה החברתית לא תגדל כאשר ב –גובהו הרצוי להמינימום ו

תעסוקה, בעלת מאפיינים ייחודיים יחסית, בהכנסה שעשויה לעתים להיות נמוכה תתאפשר 

 מגובה שכר המינימום. 

 

 לירידה להוביל עשויה ההסעות לאפליקציות השוק שפתיחת הרי, קיימים מוניות לנהגי בנוגע .4

המדויק מורכב יותר, שכן ככל  הניתוח, זאת עם; הנהגים בהיצע הגידול בשל וזאת, בהכנסתם

)ראו  מוניות עבור גם מראש מוזמנות הסעות מחירי את מפיקוח להסיר האפשרותיושם שת

שיא; המהכנסה גבוהה יותר בשעות אולי ליהנות הנהגים , יוכלו (המסמך המשךנושא זה בב דיון

גם במצב הנוכחי בשוק . יש לציין כי , ככל שיוטלהכנסתם תושפע גם מאופן יישום מס הגודש

אמנם  .( היא מוגבלתשאינם מחזיקים במספר ירוקכנסת נהגי המוניות )המוניות ההגנה על ה
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מחיר המונה נקבע תוך הנחת רמת שכר מסוימת של הנהגים, אלא שהשכר בפועל נקבע כתלות 

ביחס בין הביקוש לעבודה כנהג מונית לביקוש לשירותי מוניות, ומכאן שאיננו מוגן וחשוף 

תהיה לגבי האפשרות אלה, הסוגיה העיקרית . מכאן, שגם בהקשר של נהגים 27לתנודות

גם במצב כאמור קיימת אשר השעתית תרד אל מתחת לשכר מינימום )אפשרות  שהכנסתם

 הנוכחי(.

 

 2008-2017: שיעור השכירים מתוך כלל המועסקים במשק, 3 תרשים

 
 "סלמ: מקור

 

שש, תיאורטי התפתחות השוק על רקע חיש מחיר כלכלי משמעותי לחסימת , בשורה התחתונה

משכר  נמוכה תהיהחלק מהעובדים של  הכנסתםבשלב זה, כי פתיחת השוק לתחרות תביא למצב בו 

 –זה יתהווה גם בישראל ככי מצב  פירושה ןכי זהו המצב בארה"ב אי ייתכן. העובדה שהמינימום

ר אף )וזאת כאש כאשר הדבר תלוי במידה רבה באפשרויות האלטרנטיביות העומדות בפני העובדים

 תספק המוניות שוק פתיחתש בשעה זאת. בארה"ב אין ודאות כי המצב אכן מצדיק התערבות(

 .הכנסתם את להגדיל להם ותאפשר, רבים לעובדים נוספות תעסוקה אפשרויות

 

מוצע כי עם פתיחת  –. על כן זה נושאעם זאת, הנתונים מארה"ב בהחלט מחייבים מעקב אחר 

 תפלגויותאפליקציות ההסעות להעביר לרגולטור נתונים בנוגע לה ת שלטהשוק, תוגדר חובה מפור

הנחות  –)כלומר  , תוך ניכוי עלויות על בסיס נורמטיבי)ברזולוציה גבוהה יחסית( ת הנהגיםוכנסה

. יובהר גם כי ניתן יהיה לפרסם בנוגע לעלויות ההון והתחזוקה של הרכב, בהינתן סוג וגיל הרכב(

 ששוקל מיתונים על כלל התפלגות ההכנסות, ולא רק ממוצע( על מנת שנתונים אלו )תוך הצגת נ

ום נוכח ההכנסה המקובלת בו, וכן על להיכנס לתחלבחון מראש אם הוא מעוניין  לעבוד כנהג יוכל

                                                           
 –נהגים רבים גם בהכנסה נמוכה מזאת הקיימת כיום  המוניות המסורתיות שוקלמשל, אם ירצו להיכנס ל כך 27

בשלב הראשון עלייה במחיר שכירת המספר הירוק, על חשבון הכנסת הנהגים. התפתחות זו תביא  תהיההמשמעות 
ר אמנם לירידה במחיר המספ שיביאבאופן  –לרכישת מספר ירוקים נוספים ממשרד התחבורה )בשל עליית ערכם( 

הירוק, אך גם לירידה בנצילות הממוצעת של המוניות, כך שהשכר יתקבע על רמה נמוכה יותר מזו המקורית. ניתן אולי 
לאת מחיר המונה צפויה להביא גם לירידה , אלא שהעמה זו באמצעות העלאת מחירי המונהלנסות "להיאבק" במג

 .זז על ידי ירידה נוספת בנצילותוקתבעטיה באופן שלפחות חלק מהעלייה בהכנסה  ,בביקוש לנסיעות
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לעקוב גם צורך במקביל יהיה . אפליקציותמנת לאפשר מעקב ציבורי על מגמות ההכנסה של נהגי 

ששני  סבירמבחינת הכנסת הנהגים,  –בפועל כאשר ) המסורתיות אחר ההכנסה של נהגי המוניות

 . השווקים יתכנסו(

 

ויסתבר כי אכן הכנסתם של מספר משמעותי מהנהגים נמוכה משכר מינימום, ותתקבל  במידה

הרי שקיימים מספר דרכים אפשריות להביא  –החלטה כי הדבר מצדיק התערבות רגולטורית 

להיכנס לסוגיית היחסים המשפטיים בין חברות האפליקציות לבין  להעלאת שכר הנהגים )אף מבלי

יורק, הוצע -נהגים(. כך למשל, במסגרת המחקר שנערך עבור הרגולטור של ענף המוניות בעיר ניוה

 שיעורמנגנון על פיו תיקבע הכנסה מינימלית לנסיעה, שתשקלל את מרחק הנסיעה, משך הנסיעה, ו

כל ששיעור הנצילות יהיה נמוך יותר, כך ההכנסה המינימאלית )כ הממוצע של החברה 28הנצילות

. כך, קביעת הכנסה מינימלית רק על בסיס זמן ומשך נסיעה עלולה שלא להספיק תהיה גבוהה יותר(

שכן הגדלת הרווח לנהג לנסיעה עלולה להביא למשיכת נהגים  –הנהגים  הכנסתלשם העלאת 

יגביל את העלאת ההכנסה. לכן, ההצעה היא כאמור  נוספים לשוק, באופן שיפגע בנצילות, וכך

באופן שיתמרץ את חברות האפליקציות להביא  –לקשור בין ההכנסה לנסיעה לבין הנצילות 

 2018בדצמבר להגדלת הנצילות )ככל הנראה, בעיקר על ידי צמצום מספר הנהגים מולם הן עובדות(. 

והיא נכנסה  ,29המבוססת על הצעה זאתות שכר לנהגי האפליקצייורק מדיניות -אושרה בעיר ניו

יורק הוצאת רישיונות -הקפיאה עיריית ניו 2018)זאת לאחר שבאוגוסט  2019לתוקף בפברואר 

 .לנהגי אפליקציות חדשים לתקופה של שנה, לצורך גיבוש מדיניות בנושא שכר נהגים וגודש(

 

ל בעצמה את מספר הנהגים ת לפעול להעלאת הכנסת העובדים תהיה שהמדינה תגבינוספ אפשרות

כאשר צמצום מספר הנהגים ביחס לאוכלוסייה צפוי להביא לעלייה בהכנסה הממוצעת. על  –בשוק 

 עבורתקופה קצובה לרישיונות לנהיגה יהיה להגדיר  ניתןמנת לשמור בידי המדינה אפשרות זאת, 

ף לשיקול דעת , תוך הבהרה מראש כי החידוש שלהם איננו אוטומטי וכפוהסעות אפליקציות

 להביא שיוכל באופן, בשוק עובדים התארגנויות עלפעולה אפשרי נוסף הוא להקל  כיוון .30הרגולטור

 מוכתבת על ידי חברות האפליקציות. שאיננהמשקל מאוזנת יותר  שיווי להכנסת

  

 , ולכן יש לבחוןשלא לצורך השוק התפתחות את להגביל עצמם בפני עלולים אלו פתרונות, זאת עם

 אכן כי והוחלט הנדרשים הנתונים כלל שנאספו לאחר, הדרך בהמשך רקמידת נחיצותם  את

 . התערבות המצריכה בעיה זוהתה

 

כי רובם הגדול עובדים כעצמאים ולא  , ראוי לשים לבהקיימים לנהגיםלצד זאת, בהתייחס 

דוח ה, ראו )להרחביותר רשת ההגנה הסוציאלית להם הם זוכים מצומצמת ב כך כשכירים, ועק

. לפיכך, אם תחול ירידה משמעותית בהכנסתם, הם עלולים (צוות הסיוע לעצמאים במצבי אבטלה

כי נכון יהיה להביא  נראה. יםאחר בתחומיםתעסוקה להתקשות לעזוב את התחום לטובת חיפוש 

 .דיניות בנוגע לפתיחת השוק לתחרותגיבוש המ נקודה זאת בחשבון בעת

                                                           
עבורו מתקיים תשלום( לבין סך הזמן שנהג מקדיש לעבודתו נסיעה זמן  –היחס בין זמן הנסיעה עם נוסעים )כלומר  28

 כנהג אפליקציה, הכולל גם זמני המתנה ו/או חיפוש נוסעים.
 ושב לכל חברה בנפרד. כזה המחבהוחלט על שימוש בשיעור נצילות כללי, ולא ראשון אם כי בשלב  29
יוכל להיות ישים בעתיד אף אם מראש לא יכלל במסגרת הסדרת השוק מחדש )כפי שיומלץ בהמשך עבודה זה  פתרון 30

נהגים רבים  שלויציאה  כניסהבזכות העובדה ששוק ההסעות מאופיין בדינמיות גבוהה יחסית, כלומר ב וזאתזו( 
 .שוקמה

https://mof.gov.il/Releases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.pdf
https://mof.gov.il/Releases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.pdf
https://mof.gov.il/Releases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94.pdf
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 . בעיות באיכות השירות, ובכלל זה חששות הנוגעים להסעת נוסעים על ידי נהגים שאינם מוסמכיםג

 שירותטענה נוספת שנשמעת לעתים כלפי אפליקציות ההסעות היא כי הן חושפות את הציבור ל

)וזאת בניגוד  יכות השירות והסמכת הנהגים, עקב העדר פיקוח על אבטיחותיים סיכונים וכן ירוד

 . למצב בשוק המוניות המסורתיות(

 

עקב האפשרות  –דווקא האפליקציות מבטיחות שירות טוב יותר לציבור הנוסעים ש סביר, ואולם

לדרג את איכות הנסיעה, באופן שמתמרץ את הנהג להציע שירות ברמה גבוהה; זאת בניגוד למצב 

כמעט ואיננו מתבטא בהכנסתו. כך,  הנהגאיכות השירות המסופק על ידי  במוניות מסורתיות, בו

יות ההסעות מאפשרות הסתמכות רבה יותר על כוחות השוק לשיפור השירות, ציקלבאופן כללי, אפ

 ומקטינות את הצורך במעורבות רגולטורית. 

 

דרישות  (תםאו המשמשיםהרכבים על )ו ההסעות ציותאפליק נהגי על להחיל יהיה ניתן, שנית

העדר עבר פלילי, או עבר של עבירות תנועה(; אך זאת  –הנוגעות להיבטים של בטחון ובטיחות )כגון 

תוך הימנעות מקביעת דרישות שאינן מחויבות המציאות ומטילות על הנהגים נטל מיותר, באופן 

נהגים(. שעלול לחסום את התפתחות השוק )המתבסס בין היתר על הקלות של כניסה ויציאה של 

 של מחודשת בחינה לצורךפתיחת השוק לתחרות לנצל את ההזדמנות של  ראויבהקשר זה, 

על מנת לוודא שהן אכן ממוקדות בנושאים של בטחון  – מוניות נהגי לגבי הקיימותהדרישות 

 .ורלוונטיות לצרכים האמיתיים ובטיחות

 

 

 של השוק חשש מפני מונופוליזציה. ד

א כי בסופו של דבר אפליקציה אחת או שתיים ווק לתחרות הת השפתיחל בנוגעחשש אפשרי 

זה עשוי להיות  חששלקבוע מחירים לא תחרותיים.  ןהשוק, באופן שיאפשר לה לעל כל ישתלטו

משמעותי במיוחד נוכח היכולת )לפחות התיאורטית( של אפליקציות ההסעות לעסוק באפליית 

נצבר לגביהם תוך השימוש באפליקציה(, באופן מחירים בין לקוחות שונים )על בסיס המידע ה

על ניתוח  נסמךשיאפשר להן למקסם את רווחיהן על חשבון הצרכנים. מבחינה תיאורטית, החשש 

י אפליקציה נלפיו עשוי להיות יתרון לאפליקציה בה ישתמשו מספר גדול של נהגים ונוסעים על פ

שמעות תהיה זמני המתנה קצרים יותר של נהגים ונוסעים, שכן המ יותרבה ישתמשו מספר קטן 

זאת, ככל שתפוצתה של  לאורלנהגים ולנוסעים באפליקציה עם מספר המשתמשים הגדול יותר. 

אפליקציה אחת תגדל, היא עלולה לדחוק מהשוק אפליקציות אחרות, באופן שבסופו של דבר ייתן 

 .מופרזלה כוח שוק 

 

 הפעלתחשבון כי הטכנולוגיה הנדרשת לצורך תיאורטי זה, יש להביא ב חששמול  אלזאת,  עם

, וכי קל מאוד הן לצרכנים והן לנהגים לעבור בין אפליקציות )החופש נפוצה היא הסעות אפליקציות

של הנהגים לעבור בין אפליקציות נגזר ישירות מהרצון של חברות האפליקציות לא להעסיק את 

 ,אכן ישלטו ברוב השוק שתיים או אחתברה העובדים כשכירים(. כך, גם אם בנקודת זמן מסוימת ח

. בנוסף, חדשים פוטנציאליים מתחרים מצד משמעותי תחרותי איום בפני יעמדו עדיין כי סביר

המוניות  מחיר המונה שלתמודד בתחרות ישירות מול צפויות להמשיך ולהחברות האפליקציות 

במקרים  –ק "מבודד", כלומר המסורתיות. ובאופן כללי יותר, שוק ההסעות הפרטיות איננו שו
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רבים הצרכנים יכולים לבחור בין מגוון אפשרויות תחבורה, כאשר הסעה פרטית היא רק אחת מהן. 

 כל הגורמים הללו עשויים לרסן במידה רבה מגמות של ניצול כוח שוק. 

 

העובדה שהחשש להיווצרות מונופול אשר ינצל לרעה את כוח השוק שלו הוא בשלב זה רק  לאור

בגדר אפשרות תיאורטית, מובן שאין לחסום מראש את התפתחות השוק בעטיו. ככל שבעתיד 

יתברר כי אכן ישנה פגיעה משמעותית בצרכנים עקב ניצול כוח שוק, שעולה על התועלות הנובעות 

מפעילות האפליקציות, ניתן יהיה לשקול שימוש באמצעים שונים להגברת התחרות ו/או הגבלת 

 הראשון בשלב, מקום מכל אךמה המונופוליסטית בעת קביעת מחירי הנסיעה. החופש של הפיר

 רק אלו כגון צעדים ולשקול, בשוק המגמות אחר לעקוב, חופשי באופן להתפתח לשוק לתת ראוי

 .התערבות המחייבת בעיה ישנה כי יעידו הנתונים שאכן במידה

 

 באפליקציותלאנשים שאינם משתמשים  המוניות פגיעה באיכות שירותי. ה

חשש אפשרי נוסף מפתיחת השוק לתחרות מלאה הוא כי המעבר לשימוש באפליקציות יביא לכך 

באופן שיביא לפגיעה באותן קבוצות צרכנים דיפו לנטוש את המוניות המסורתיות, שנהגים יע

 לציין יש. אוכלוסיית הקשישים ובפרט ,טלפון חכםבאופן יחסי להשתמש באפליקציות  הממעטות

למשל, באמצעות  –הקשישים  יתלאוכלוסי פתרונות לפתח החלו אובר דוגמת אפליקציות כי

. 31אפשרות להזמין הסעה בשיחת טלפון, ו/או אפשרות של אדם להזמין הסעה גם עבור אדם אחר

 . אלו בפתרונות השימוש נפוץ מידה באיזהברור  לא עדייןעם זאת, בשלב זה 

 

 לפגיעהלהביא  עלולשהדבר  חששיות טכנולוגיות רק מתוך יישום התפתחו למנועלא נהוג , ככלל

הניסיון בעולם בהקשר זה הוא כי שוק המוניות איננו  . מעבר לכך,במי שאינו משתמש בטכנולוגיה

, לכן)לעתים משמעותית(.  צטמצםלה עשוינעלם כתוצאה מכניסת אפליקציות ההסעות, אלא רק 

שיך לעשות כן. אמנם קיימת אפשרות כי בעקבות מי שירצה להמשיך להשתמש במוניות יוכל להמ

זמני ההמתנה למונית מסורתית יתארכו )זאת עקב היתרונות  ,הצטמצמות שוק המוניות המסורתי

 .  , אך עניין זה אינו ודאיהקיימים בשוק ההסעות, כפי שנדון לעיל בהקשר אחר( לגודל

 

 מראש מוזמנותלבצע הסעות  ורתיותמס גם למוניות זכות מתן כאפשרות להעלות ניתן, זה בהקשר

. (במחירים שאינם מפוקחים )כלומר, הלכה למעשה, לתפקד כאפליקציית הסעות בחלק מהזמן

הביקוש עולה על  ממחירים גבוהים יותר במקומות בהם ליהנות המוניות לנהגי תאפשראפשרות זו 

 חת השוק לתחרות;עקב פתי בהכנסותיהם אפשרית שחיקה עם מודדלהת להם תסייע וכך, ההיצע

זאת, בסיטואציה בה הצרכן איננו "שבוי" של המונית ועל כן נמצא בעמדה נוחה יחסית לדחות 

כך, הדבר יסייע לשמר את שוק המוניות המסורתיות לטובת אוכלוסיות אשר  הצעות לא תחרותיות.

אפשרות יתקשו לבצע במהרה את המעבר לאפליקציות. מנגד, יהיה צורך לשקול את התועלות של 

, ההיצע על משמעותית עולה הביקוש הםב במקומות כי האפשרות ובפרט –זו גם אל מול חסרונותיה 

 לאמחירים  הדבר יביא לגביית כי האפשרות וכן, המסורתי במודל הסעות מלהציע ימנעו מוניות

 ןלדיו זה נושא להביא יהיה נכון כי נראהבהשוואת מחירים.  יםתקשמנוסעים אשר מ תחרותיים

  .המחירים על לפיקוח הוועדה בפני

                                                           
31 story.html-20170627-seniors-uber-tn-fi-ss/technology/lahttp://www.latimes.com/busine 
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 סיכום המלצות מדיניות. 4

וכך להגדיל את  בשוקמשמעותי  שיפורל להביאלאפליקציות ההסעות יכולה  המוניותפתיחת שוק 

והיערכות מראש  התייחסות תוך, השוק תחילפתהרווחה החברתית. לאור זאת, מוצע לפעול 

 את ליישם 32אנו )כותבי העבודה( מציעים, זאת אורל. מהלךה ליישום הנוגעות חששותול טענותל

 :הבאים הצעדים

 

 יםבמחירו, 'ירוק'מספר ב צורך ללא , לבצע הסעות בתשלום לאפשר לאפליקציות ההסעות .1

א' בתקנות  84תיקון תקנה ) (ובלבד שהמחיר נקבע מראש טרם הנסיעה) יםלא מפוקח

 . (התעבורה

 

במידת הניתן,  לגודש הצפוי. ותההסע יקציותאפל של התרומה אתלהטיל מס גודש המשקף  .2

ש רק במקומות דיש לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיה הזמינה על מנת להטיל את מס הגו

אף כי נייר זה  על(. בוקרהובזמנים בהם אכן ישנה בעיית גודש )למשל: במרכזי הערים בשעות 

רכבים  עלאת המס רק  יובהר כי באופן עקרוני, אין סיבה להטילמתייחס לשוק המוניות, 

 שווה באופן להטילן רצוי –, וככל שישנן עלויות גודש הפועלים במסגרת אפליקציות ההסעות

 . כאחד פרטיים ורכבים אפליקציות הסעות, מוניות על

 
מסיעות פחות ה)ולכל הפחות אלה הדברים, יש לשקול מחדש אם נכון שמוניות  ברקע

תחבורה ציבורית, וכן את נושא הטבות המס הניתנות יורשו לנסוע בנתיבי משלושה נוסעים( 

, חיתעל אף שנושאים אלו לא עמדו במרכז העבודה הנוכ –למוניות )ובפרט ההנחה במס קנייה( 

עם בעיית הגודש שיש לבחון בעת התמודדות  הטבותב מדובר המקרים בשני כי נראה

 בכבישים. 

 

)והרכבים  מוניות נהגי להסמכת יחסב כיום הקיימות הרגולטוריות הדרישות את לבחון יש .3

נראה כי נכון להיום ; זאת כאשר אותן למינימום ההכרחיצמצם ול (כמוניות המשמשים

מבחינת עלות הן  –ת על המעוניינים לעסוק בעבודה זו דרישות אלו מטילות עלויות משמעותיו

ועל כן ₪(,  6,000-8,000-)עוד כוהן מבחינת עלות הזמן ₪(,  4,000-6,000-כספית ישירה )כ

יקציות למהוות בפועל חסם כניסה לענף. חסם זה אף יהפוך משמעותי יותר ביחס לנהגי אפ

 ולתקופות, בשבוע שעות של מצומצם מספר במשך עובדים מהם רבים אשר –ההסעות 

 מוניות נהגי בין הבדל להיות צריך לאבהיבטים של בטחון ובטיחות . באופן עקרוני, קצרות

אך יש לוודא כי מכלול הדרישות הקיימות כיום בהקשר זה אכן  ,הסעות ותאפליקצי לנהגי

ויש להפנים את הסיכון בכך שדרישות יתר יהוו חסם כניסה משמעותי  ,נחוצות ורלוונטיות

לראייתנו אין צורך בנוסף, יובהר כי  .אפליקציות ההסעותנהגים שירצו לפעול באמצעות ל

ם שאינם קשורים ישירות בביטחון ובטיחות על נהגי להחיל כל דרישות רגולטוריות בנושאי

מתוך הבנה כי מנגנון השוק )באמצעות דירוגי הנוסעים( מספק תמריץ  ,אפליקציות ההסעות

 ברור למתן שירות ברמה גבוהה. 

                                                           
 נזכיר כי העמדה המוצגת בחלק זה היא עמדת המחברים, ואינה משקפת בהכרח את עמדת משרד האוצר. 32
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 הרישוםבמסגרת  משרד התחבורה.ב 33לרישום דרשוחברות המפעילות אפליקציות הסעות י .4

יקף הנסיעות, המחירים והכנסות הנהגים, וזאת על מנת ייקבעו חובות דיווח בנוגע לה

הן על מידת התחרות בשוק והן על הכנסתם של הנהגים. לגבי חלק  עקובשהרגולטור יוכל ל

תוגדר זכותו של הרגולטור לפרסם  –ובפרט נתונים הנוגעים להכנסות הנהגים  – מהנתונים

נציאליים יוכלו להעריך מראש את את הנתונים לציבור הרחב, על מנת להבטיח כי נהגים פוט

שבעתיד  ככליגבה תשלום עבור הרישום מעבר לכיסוי עלויות הטיפול.  לאהכנסתם הצפויה. 

ניתן יהיה לחייב את החברות יתברר כי סוגיות מסוימות מחויבות מעורבות רגולטורית, 

באפשרות  יודגש שמדובר ךא, פעילותם לגבי שונים פרמטריםת רישיון שיוכל להגדיר בהוצא

 . פחות מועדפת שכן השאיפה היא הפחתת הרגולציה ופתיחת השוק

 

יוכלו )בעלות מונה( כאשר רק מוניות , יות מסורתיות ימשיכו לפעול כפי שהדבר קיים כיוםמונ .5

לפנות לוועדת הפיקוח על  מוצע, במקביל. לאסוף נוסעים מהרחוב, ללא הזמנה מראש

הפיקוח על מחירי הנסיעות של מוניות בהתייחס  המחירים על מנת לבחון אפשרות להסרת

 את לשמר לסייע עשויה כזו אפשרות. לא איסוף מהרחוב( –לנסיעות שהוזמנו מראש )כלומר 

 אוכלוסיות אותן לטובת, ההסעות אפליקציות מצד התחרות מול אל המסורתית המוניות שוק

 כנגד זו אפשרות של תועלותיה את לשקולכמובן  יש. באפליקציות בשימוש יתקשו אשר

 . הפוטנציאליים חסרונותיה

 
פתיחת שוק המוניות לתחרות כוללת שימוש ברכב לצרכים מסחריים שאינם  –חובה  ביטוח .6

זה חובת הביטוח על רכבים אלו  במקרהכן  ועלכלולים בפוליסת ביטוח החובה לרכב פרטי, 

 .בשכר נוסעים להסעת יביטוח כיסוי הכוללת, במוניות הביטוח לחובתלהיות דומה  צריכה

 באמצעות תיפתר שהיאבשלב הנוכחי מתוך הנחה  אין אנו רואים מקום להתייחס לסוגיה זו

  .(הביטוח וחברות ההסעות)אפליקציות  בשוק הרלוונטיים הגורמים

 
לפתיחת השוק לאפליקציות ההסעות צפויה להיות השפעה על נהגי המוניות הקיימים ועל  .7

במסגרת מהלך אשר יביא לפתיחת השוק לתחרות, צפויה לעלות  בעלי המספרים הירוקים.

בנספח א' , אך במסמך זה לא תוצג המלצה בהקשר זהגם סוגיית ההתייחסות לקבוצות אלו. 

  יוצגו מספר נתונים הרלוונטיים לדיון הציבורי על הנושא.

  

                                                           
 בלבד, בניגוד לרישיון. יובהר כי מדובר ברישום 33
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 לדיון נקודות – מספר ירוק בעליהקיימים ו נהגיםהפתיחת השוק על  השפעתנספח א': 

 

ההשפעה על  במסגרת מהלך אשר יביא לפתיחת השוק לתחרות צפויה לעלות גם סוגייתכאמור, 

יוצגו מספר להלן , אך המלצה בהקשר זההוצגה במסמך לא . הנהגים ובעלי המספרים הקיימים

  :נתונים הרלוונטיים לדיון על הנושא

 

 מחיר רכישת מספר(שירות )לא כולל מוניות ירוקים מספרים 24,000-כ ישלהיום,  נכון . 

ר ירוק בשוק יד ספנראה כי מחיר רכישת מ .₪ 245,000-כ ירוק ממשרד התחבורה עומד על

 ירוק למספר החודשיים השכירות דמי(.  ₪ 200,00-240,00שניה מעט נמוך יותר )בטווח של 

 . 34בשנה ₪ 16,200-כ או, בחודש ₪ 1,350-כ על עומדים

 

 מחירי המספרים בירידה  צפויהמצד אפליקציות ההסעות  בעקבות פתיחת השוק לתחרות

הירוקים, כאשר תהליך דומה של ירידת ערך המדליונים התרחש במקומות רבים בהן נפתח 

צפויה כתוצאה מהסרת חסמי הכניסה לענף, כאשר נהגים יוכלו  הירידההשוק לתחרות. 

, ובמקביל, היצע לעבוד כנהגי הסעות אפליקציה מבלי לשלם עבור שכירת מספר ירוק

להביא לירידת הנצילות של המוניות  עשויש באופןהמוניות/הסעות אפליקציה יגדל 

המסורתיות )התחרות מול אפליקציות ההסעות תביא לכך שמשך הזמן בין נסיעה לנסיעה 

לציין שלושה  ניתן .בערך המספר הירוק הירידה היקף את לצפותלא ניתן  ,זאת עםיגדל(. 

לו להגביל את היקף הירידה בערך המספר הירוק: ראשית, רק מוניות גורמים אשר יפע

כלומר, ישנו פלח שוק מסוים שבו רק  –יוכלו לאסוף נוסעים מהרחוב ללא הזמנה מראש 

המוניות המסורתיות יוכלו לפעול. שנית, סביר כי ישנן אוכלוסיות אשר ימשיכו, מתוך הרגל 

וניות המסורתיות. שלישית, נכון להיום ישנן או קושי בשימוש באפליקציה, להסתמך על המ

הטבות הס המתייחסות רק למוניות מסורתיות, ובפרט ההטבה במס בקניה )שכן ההטבה 

הנוגעת למחיר הסולר צפויה להתבטל בשנים הבאות(; הטבות אלו מגולמות במחיר המונה 

 –הסעות ועל כן מספקות יתרון מסוים למוניות המסורתיות בתחרות מול אפליקציות ה

בנוסף,  ממחיר הנסיעה במונית כיום. 2%-ניתן לאמוד את השפעת ההטבה במס קניה בכ

אם יוחלט לתת למוניות אפשרות לבצע הסעות מוזמנות מראש במחירים שאינם מפוקחים 

 לא, אלו גורמים למרותהרי שגם עניין זה עשוי למתן את הירידה בערך המספר הירוק.  –

 . הירידה בערך המספר הירוק תהיה משמעותית כי האפשרות את לפסול ניתן

 

  ,בידי מוחזקים הירוקים המספרים מכלל 45%-כלהיום  נכוןעל פי נתוני משרד התחבורה 

. סביר כי גם מבין שמחזיק (איש בסך הכל 3,500-)כ אחד ירוק ממספר למעלה בידיו שיש מי

אלא משכיר את המספר יש מי שאיננו עוסק בעבודה כנהג מונית,  –ירוק בודד  במספר

לאחרים. גם אם נניח כי כל מי שמחזיק במספר ירוק )אחד או יותר( עובד כנהג מונית )הנחה 

 הירוקים מספריםמה הפחות לכל 30%-שנראית בלתי סבירה(, עדיין עולה מהנתונים כי כ

להדגיש כי השכרת מספר ירוק לאחר היא פעילות  חשובהשכרה לאחרים.  צורךמשמשים ל

                                                           
 . 8.3.2018עדכון תעריפי הנסיעה במוניות,  –סיכום דיוני ועדת המחירים  34

http://mof.gov.il/pcc/Directives%20Files/Decision_14032018.pdf 
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לחלוטין על פי החוק, ואף מספקת שירות חשוב, באשר היא מתווכת בין מי  מותרת

שמעוניין לעבוד כנהג מונית אך איננו יכול או איננו מעוניין לרכוש מספר ירוק, לבין המדינה 

שמחזיק ביותר ממספר ירוק אחד  מיהמעוניינת לאפשר את כניסתם לשוק המוניות.  –

מעותית בערך המספר הירוק )כאשר קיים מידע חשוף במיוחד להשפעות של ירידה מש

 (.לפנסיה חיסכון אמצעילפיו ההשקעה במספרים ירוקים משמשת לעתים כ ליטאנקדו

 

 התאפשרה רכישה של מספרים ירוקים  199835 בשנת המוניות בענף הרפורמה בעקבות

 משמעותית במחירי לירידה במחירים מופחתים לבעלי ותק כנהגי מוניות, באופן שהביא

המספרים הירוקים למשך מספר שנים. על פי הרפורמה המקורית כפי שאושרה בחוק, 

הכוונה אף הייתה להביא לירידה הדרגתית במחיר המספר הירוק הכללי )כלומר, לא רק 

כאשר נראה כי המטרה הייתה שבסופו של דבר המחיר ישקף רק  –לנהגי מוניות קיימים( 

המספר הירוק. במסגרת הרפורמה, לא ניתן פיצוי  את ערך הטבות המס הנלוות לבעלות על

, מספר הירוקגבוה יותר ל, בוטל המתווה ונקבע מחיר 2005לבעלי המספר הירוק. בשנת 

 שלאחר בשנים גם, זאת עם)עם הצמדה למדד המחירים לצרכן(.  אשר נותר בעינו עד היום

 מהמחיר משמעותית נמוך היה השנייה היד בשוק הירוק המספר מחיר בהן שנים היו מכן

 . 36התחבורה ממשרד ירוק מספר רכישת של

 

 ממחיר רכישת  6.7%-בשנה, המהווים כ 16,200-על כ כיום עומד ירוק מספר שכירת מחיר

 נכסים על התשואה משיעור גבוה זה תשואה שיעור .התחבורה ממשרד חדשמספר ירוק 

)מחיר רכישת מספר  גהאיננו משקף רמת סיכון חרי –, אך מנגד סיכון כחסרי שנתפסים

ירוק בשוק יד שניה מעט נמוך יותר, ולפיכך ביחס אליו התשואה המחושבת תהיה גבוהה 

יצוין שבמסגרת הרגולציה התשואה בשנים קודמות.  יאין בידינו נתונים על שיעור .יותר(

הקיימת, ערך המכירה של מספר ירוק חסום מלמעלה על ידי מחיר הרכישה ממשרד 

מר, ערך ה"נכס" יכול לעלות לכל היותר בשיעור האינפלציה, שכן תמיד ניתן התחבורה )כלו

גם לאור זאת, נראה שהתשואה  –התחבורה במחיר זה(  יהיה לקנות מספר ירוק ממשרד

 הנוכחית איננה בהכרח משקפת תפיסה של רמת סיכון גבוהה. 

 

 פתיחת השוק , ו()בין אם הינם בעלי מספר ירוק אם לאהקיימים לנהגי המוניות  נוגעב

לירידה בהכנסתם מעבודה, עקב הגידול בהיצע הנהגים הפוטנציאליים  להביא עשויה

)בפרט על רקע הגמישות בשעות העבודה המתאפשרות באפליקציות ההסעות(. לכאורה, 

שכירת מספר ירוק, אלא שככל שיוטל מס גודש  מהירידה הצפויה במחירהם יוכלו ליהנות 

שיהיה בכך בכדי לבטל יתרון זה. הם כן ייתכן לצות מסמך זה(, על הנסיעה )בהתאם להמ

יוכלו ליהנות מהאפשרות לגבות תשלום גבוה יותר עבור הסעות מוזמנות מראש )ככל אולי 

שיוחלט על מתן אפשרות כזאת( במקומות/זמנים בהם הביקושים גבוהים )וכן גם משיעור 

                                                           
  – 1998החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת ידי התקציב לשנת הכספים  35

1645.pdf-https://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law 

 
36 netY ,23.3.09 ."נהגי המוניות: הביקוש למונית ירד לחצי" . 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3690707,00.html  

https://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1645.pdf
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האפשרות  –משמעי, אך כאמור -יננו חדנצילות גבוה יותר עקב אפשרות זו(, כך שהניתוח א

 לירידה בהכנסה קיימת. 

 

  מספר גדול, באין נתונים מדויקים אודות מספר נהגי המוניות הפעילים, אך ברור כי מדובר

מספר ירוקים, ונראה כי ברוב המקרים  24,000-גם במונחים משקיים. כך, ישנם כאמור כ

ם זאת, ייתכן כי יש ; עאותו מספר ירוק(יותר מנהג אחד משתמש באותה מונית )כלומר, ב

 ועובדים תוך שימוש במספר מוניות שונות קים במספר ירוקגם נהגים אשר אינם מחזי

 0.8%-כ ,30,000-. כך, באופן גס, ניתן להעריך את מספר נהגי המוניות בכ)במשמרות שונות(

היינו מתמקדים  על אף שאין בידינו נתונים בעניין, סביר שאילומכלל המועסקים במשק. 

 היינו מקבלים אף שיעור גבוה יותר.   –באוכלוסיית המועסקים ללא השכלה אקדמית 

 

  ,היא כי רובם הגדול של נהגי המוניות מיוחדת ראויה לתשומת לב הנקודה בהקשר זה

בהשוואה  אבטלהבמצבי פחות סיוע עובדים כעצמאים ולא כשכירים, ועקב כך זכאים ל

לכדי  עד שתביאול לפגוע ביכולתם להתמודד עם ירידה בהכנסה באופן שעל –לשכירים 

נראה כי נכון יהיה להביא נקודה זאת בחשבון בעת גיבוש . תחום תעסוקה אחר לחפש רצון

 . לתחרות המדיניות בנוגע לפתיחת השוק

 

 המקבילים  מוניות להפעלת הקבועים הרישיונותלמנגנון שפיצה את בעלי  דוגמה(

 New Southפתיחת השוק לתחרות ניתן למצוא במחוז  בעקבות( ל'מספרים ירוקים'

Wales שנכנסה לתוקף  ההסעות יותצקאפלי שוק הסדרת במסגרת. 37אוסטרליהשב(

( ₪ 54,000-)כ אוסטרלי דולר 20,000 של פיצוי על הממשלה הודיעה, (2017בנובמבר 

 נמוך( רישיוןל אוסטרלידולר  20,000לפרט. סכום זה ) רישיונות, עד שני רישיוןל

כך  – מאז כניסת אפליקציות ההסעות לפעילות רישיונותה של הערך מאובדן משמעותית

ועד  2012דולר אוסטרלי בשנת  400,000-ירד מכ רישיון מחירלמשל, במטרופולין סידני, 

 על עמד זה לפיצוי שהוקצה הסכום סך. 201738 שנת לסוף נכון אוסטרלי דולר 180,000-לכ

  .אוסטרלי דולר מיליון 100-כ

 
 רישיונות, לצורך סיוע לבעלי אוסטרלי דולר מיליון 150-כ של, סכום נוסף הוקצה, בנוסף

כך, בעלי  .כלכליה םמצבב התדרדרותעם  מתמודדיםונהגים אשר בעקבות השינויים בשוק 

על  תכאשר הבקשות נבחנו –רישיונות ונהגים יכולים להגיש בקשות פרטניות לקבלת סיוע 

 חשיבותבהכנסה בעקבות ההתפתחויות בשוק,  ירידהטריונים כגון הכנסה שנתית, פי קרי

                                                           
37  

https://www.pointtopoint.nsw.gov.au/files/nsw-government-response-taskforce-reportpdf 
 
https://www.transport.nsw.gov.au/projects/point-to-point-industry-assistance/transitional-
assistance-payments-scheme-and-additional#Transitional_Assistance_Payment_Scheme 

 

 
 :NSWמקור: רשות הכבישים והתחבורה הימית בממשלת  38

http://www.rms.nsw.gov.au/about/corporate-publications/statistics/public-passenger-
vehicles/licence-transfers/sydney.html 
 

https://www.pointtopoint.nsw.gov.au/files/nsw-government-response-taskforce-reportpdf
https://www.transport.nsw.gov.au/projects/point-to-point-industry-assistance/transitional-assistance-payments-scheme-and-additional#Transitional_Assistance_Payment_Scheme
https://www.transport.nsw.gov.au/projects/point-to-point-industry-assistance/transitional-assistance-payments-scheme-and-additional#Transitional_Assistance_Payment_Scheme
http://www.rms.nsw.gov.au/about/corporate-publications/statistics/public-passenger-vehicles/licence-transfers/sydney.html
http://www.rms.nsw.gov.au/about/corporate-publications/statistics/public-passenger-vehicles/licence-transfers/sydney.html
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העבודה בתחום המוניות לסך הכנסת משק הבית, וקיומם של חובות הקשורים בעיסוק 

כי גם הסכום הכולל שהוקצה לפיצוי, בחלוקה למספר בעלי  יצויןכנהג מונית/בעל רישיון. 

נראה נמוך מהירידה בערך הרישיון.  –לרישיון דולר אוסטרלי  50,000-כ –הרישיונות 

אפליקציה  הסעתו דולר אוסטרלי בכל נסיעת מונית 1על ידי גביית היטל של  ימומן פיצויה

  .הםימבנהסכום, המוקדם  כל ףבמשך חמש שנים, או עד שייאס –

 

לקבוע  הותר המסורתיות למוניות, New South Walesבמחוז  התחום הסדרת במסגרת

הותר להם לפעול גם  –)כלומר  מראשעבור נסיעות מתואמות  נסיעה בלתי מפוקחיםמחירי 

הכפוף למחירי  – זמנותכאפליקציות הסעות, לצד איסוף נוסעים מהכביש בהסעות לא מו

 .שיש בעניין זה בכדי להיטיב עם נהגי המוניות ביחס למצב המסורתי נראה, כאמור; מונה(

 

  שם החליטה הממשלה לשלם  – 39פיצוי לבעלי המדליוניםניתן  שבקנדה בקוויבקגם במחוז

למדליון; זאת כאשר נראה כי ירידת ערך ₪(  130,000-דולר קנדי )כ 46,700פיצוי של עד 

יותר באופן משמעותי  גדולה הייתההמדליונים בחלק מהמקומות )ובפרט בעיר מונטריאול( 

וז, ואף יותר מכך לפי דיווחים לפי משרד התחבורה במח קנדי דולר 106,000-ל 178,000-)מכ

 .40אחרים(

 

  בניגוד למחוזNew South Wales ,המקומות בהם  במרבית באוסטרליה וקוויבק בקנדה

נהגי לאו  המדליוניםהחלו לפעול אפליקציות להסעות פרטיות לא ניתנו פיצויים לבעלי 

ליקציות הוטלו על פעילות אפבהם קומות לא מעטים מ עם זאת, במקביל ישנם .המוניות

בין , כאשר סביר שהדבר נובע ההסעות מגבלות משמעותיות או אף אסרו עליה לחלוטין

 מהתנגדות בעלי המדליונים/נהגי המוניות הקיימים. היתר 

 

  

                                                           
39 http://www.schallerconsult.com/rideservices/automobility.htm 
40 https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-taxi-drivers-250-million-1.4789324 
http://www.planetweb.ca/news/quebec-govt-to-compensate-taxi-drivers-for-uber/ 
 
 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-taxi-drivers-250-million-1.4789324
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-taxi-drivers-250-million-1.4789324
http://www.planetweb.ca/news/quebec-govt-to-compensate-taxi-drivers-for-uber/
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 41מתוך אתר "מכללת טוב"תיאור  –מסלול הכשרה לנהגי מוניות ': בנספח 

 .ון נהיגה לאוטובוס או מוניתקורס רכב ציבורי לצורך הוצאת רישי :D D1 D2 – דרגת רישיון
 

רישיון על אוטובוס/מונית/אוטובוס זעיר  קורס רכב ציבורי הנו קורס המיועד למעוניינים להוציא
 .ציבורי

 
על מנת לקבל רישיון נהיגה לרכב ציבורי מונית או אוטובוס נדרש לעבור הכשרה עיונית ומעשית 

 )לרישיון מונית השלב המעשי מצריך רק שיעור וטסט(

 

  ?קורס רכב ציבורי – מה הם התנאים להוצאת רישיון אוטובוס 

 תושב הארץ 

  ומעלה( 21שנה לפחות )את הרישיון תקבל מגיל  20עליך להיות בן 

 עליך לדעת את השפה העברית או ערבית קריאה וכתיבה. 

 עליך להיות עם ותק של שנתיים לפחות ברישיון רכב פרטי B / משא  C1  

 יש להציג תעודה מקורית. )תעודת בגרות גם  –שנות לימוד לפחות  8כלה של עליך להיות בעל הש
 מתקבלת(

 )תעודת יושר מהמשטרה )משרד הרישוי בודק מול משטרת ישראל ישירות 

 עליך להיות עם רישיון נהיגה תקף 
 

  ?קורס רכב ציבוריל מה עלי לעשות כדי להירשם

 :עולות בסדר הבאכדי להתחיל את הקורס רכב ציבורי יש לבצע מספר פ

o  '(18טופס ירוק הנו טופס בקשה להוצאת רישיון )רש"ל  –להוציא טופס 'ירוק, 
  ,לרכב ציבורי –  D טופס בקשה להוצאת רישיון –במקרה שלך 
 .הקרובה לביתך ושם ינפיקו לך את הטופס תחנת הצילוםעליך לפנות ל

o  על גבי הטופס יש לקבל אישור על בדיקת כשירות עיניים על ידי אופטומטריסט )ניתן לקבל
  ,במקום בו מוציאים את הטופס הירוק(

 )על ידי רופא המשפחה שלך( ובדיקת כשירות רפואית על ידי רופא משפחה 
o אופטומטריסט ורופא המשפחה אישרו וחתמו על הטופס הירוק, תוכל לגשת אלינו לאחר שה

 :למכללה עם
 הטופס הירוק חתום. 1
 רישיון נהיגה בתוקף. 2
 שנים( 8תעודת השכלה מקורית )תעודה שמוכיחה שלמדת לפחות . 3

 אנו כשירות ייחודי )לפי תקנון( נמלא איתך את הטפסים לבקשה לקבלת הפניה לקורס רכב
  ,ממשרד הרישוי ציבורי

ונריץ עבורך את כל  ,נגיש עבורך את הטפסים למשרד הרישוי, נחסוך לך את זמן ההמתנה שם
 .התהליכים שתוכל לגשת לקורס בהקדם האפשרי

o  משרד הרישוי יגיש בקשה למשטרת ישראל לבדיקה שאין לך הרשעות תנועה או הרשעות
 פליליות )תעודת יושר(

משטרה משרד הרישוי ישלח עבורך הזמנה למבחני התאמה למכון לאחר קבלת התעודה מה
 .הרפואי לבטיחות בדרכים

o רשות  ,לאחר שתיבדק במכון, ורופא המכון ימליץ עליך ככשיר לקבלת רישיון לרכב ציבורי
 .הרישוי תאשר ותשלח עבורך הפניה חתומה

o  ללמוד את החלק רק בשלב זה, שיש בידך את ההפניה ללימוד ממשרד הרישוי תוכל להתחיל
 .העיוני והמעשי

בהתאם לדרישת משרד הכלכלה המכללה חייבת להחזיק אצלה את ההפניה המקורית )לא 
 .צילום( חתומה על ידי רשות הרישוי

  

                                                           
41 center.co.il/buscourse-https://clg.drive/ 
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  ?מה לומדים ב קורס רכב ציבורי

 : המחולקים לחמשה חלקים ב קורס רכב ציבורי לומדים מספר נושאים רב
 

 : יסודות –א. הרכב הציבורי 

 מבוא 

 דיני תעבורה 

 מערכות בקרה 

 בדיקת הרכב 

 הפעלת הרכב 

 שימוש בתיבת הילוכים 

 נסיעה לאחור וחנייה 

  שעות( 4סיור במוסך מרכזי ) סיור מעשי 
 

 : ב. תפעול בסיסי

 סריקה חזותית של הדרך 

 תקשורת ואיתות 

 ניהול מהירות הרכב וסייעני האטה 

 ניהול הנהיגה במרחב 
 

 :ג. תפעול מתקדם

 לה ובזמן תאורהנהיגת לי 

 תנאי נהיגה קיצוניים 

 ניהול סיכונים 

 היגוי בלימת חירום ויציבות הרכב 

 התנהלות בהחלקה 

 מעבר מפגש נסיעת ברזל 
 

 :ד. תקלות במערכת הרכב

 זיהוי תקלות ותחזוקה 

 אבחון ודיווח 
 

 : ה. תחומי ידע נוספים ב קורס רכב ציבורי

 הסעת ילדים 

 איכות סביבה 

 וגבלויותשירות לנוסעים בעלי מ 

 שעות נהיגה ומנוחה 

 ניתוח אירועי ותרחישי תאונה 

 הגורם האנושי בנהיגה 

 אנגלית 

 ידיעת הארץ (כולל GPS) 

 בטחון, טרור וחבלה 

 יחסי אנוש 

 כיבוי אש 

 עזרה ראשונה 

 
)לפי המתכונת הקצרה והחדשה(, לאחר כל נושא יתבצע  שעות 148 קורס רכב ציבוריסה"כ שעות 

 .מבחנים הנם מבחנים פנימיים וחלקם מבחנים מטעם משרד הכלכלהמבחן מסכם כאשר חלק מה
 

לאחר קבלת אישור ממשרד הרישוי ללימוד ה קורס רכב ציבורי תוכל במקביל ללמוד שיעורי 
מונית,אוטובוס או אוטובוס זעיר ציבורי. את  –נהיגה מעשיים, בהתאם לדרגה שתרצה להוציא 

 .תעודת גמר ממשרד הכלכלה לחלק העיוניהמבחן המעשי יהיה ניתן לבצע לאחר קבלת 
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	 חוקלה  היצקילפאהמ לבקמ אוה הנמזהה תעב .העיסנ ןימזהל תנמ לע היצקילפאב שמתשמ חווטכ תגצומ בורל( ריחמ תעצה–  יפוסה ריחמה רשאכעבקנ תולתכ תביאנ העיסנה ופבלע ,)זאו לוכי לבקל תעבקנ ריחמה תעצה .התוא תוחדל וא העצהה תא  םימעפו ,היצקילפאה ידי לעה תא ףקשמה ביכרמ לולכל היושע תוברסחי ןיב השוקיב  תועיסנלעציהל  םיגהנהןמזב  םייפיצפסה םוקמבו– ךכ שריחמה  רתוי הובג שוקיבהש לככ רתוי הובגסחיב  ,עציהלךפהלו . 
	 םיגהנה םה םיטרפ וטילחהש םהש םיניינועמ קפסל יתוריש העסה תועצמאב היצקילפאה .תומוקמב םימיוסמ ןוישיר ךכ םשל איצוהל םישרדנ םה אלל םידבוע םה םירחא תומוקמבו , היצקילפאהמ לבקמ גהנה .דחוימ חוקיפהנמזה העיסנל ללוכה(ת  ףוסיאה תדוקנ תא בורל תוחדל וא רשאל לוכי אוהו ,)ריחמה תעצהוהתוא .גהנה ומצע ונניא לוכי עיפשהל לע הבוג תעצה ריחמה .רובע לכ הנמזה ,היצקילפאה הבוג רועיש םיוסמ (הראב לשמל ב"הארנ  יכהרועיש אוה  חווטב בורללש 25%-30% ריחממ העיסנה6 .)לכ ירדסה םולשתה םיעצבתמ ךרד היצקילפאה ,איהו הריבעמש ופוסב לש רבד תא םולשתה גהנל. 
	 גהנה ילעבה אוה תינומכ רדגומ ונניא בכרה .ולש הקוזחתל ידעלבה יארחאהו ,בכרה לש ם–  'ןוילדמ' שרדנ אל םג ןכ לעותלעפהל תורישה. 
	 םיגהנה  ךכב םיניינועמ םה וב ןמזב קר היצקילפאב םישמתשמ–  דובעל םישרדנ םניא םהמ םינותנהו ,םיוסמ הרשמ ףקיהבםידיע לע ךכ יכ ןכא רועיש יתועמשמ בוע םיגהנהמ םיד.םימצמוצמ הרשמ יפקיהב 
	 םותב לכ העיסנ לוכי חוקלה גרדל תא ביט תורישה קשילב גהנהמ ;עדימ הז גצומ היצקילפאב םישמתשמל אםירח הוגוריד  תופדעה תועצמאב ,לבקמ גהנ לכש תונמזהה לע עיפשהל לוכי םיעצבמ םרטב גהנה לש גורידה תא םיאור רשא( םישמתשמהתא ההנמזהרד םיתעל ןכו ,) ך תתל רוחבל הלוכי רשא ,המצע היצקילפאה תופידע.רתוי הובג גוריד ילעב םיגהנל 
	  עציה תלדגהההו םיגהנםיבכר תויטרפ תועסהל םישמשמה קושה תחיתפ תובקעב ךכב .הלדג  ינמזו ,תועסהה תונימזהנתמהה םימצמטצמ.  קושש בל םישל שי ,ילארשיה רשקהב ,תאז םע תוינומה התע רבכ דרשממ םישדח םיקורי םירפסמ שוכרל ןתינ רשאכ ,תיסחי חותפעובקה ריחמב הרובחתה םיבר תומוקמב בצמל דוגינב תאז ;קוח יפל םלועב תמייק םהב , רשאמ התוחפ היהת ץראב הז ןיינע לש העפשההש ןכתיי ,ןכל .םינוילדמ לש תלבגומ הסכמ .םירחא תומוקמב םנמא תוחתפתהל םיוסמ םסח הווהמ קורי רפסמל השירדה ץראב םגקושהב ,,תינומב העיסנה תא תרקיימ איה רשא תולעה ,םלואו  קורי רפסמ תריכשל תסחוימהכ לע תדמוע-6.5% דבלב תינומב העיסנה ריחמ ךסמ אל תא
	לודיגה בקוש תחיתפ םצעמ תוינומהו ןכש , ךכ ,קוריה רפסמה ביכר תא "ףילחי" שדוגה סמ אלש חרכהב .תורחתל קושה תחיתפ םצעמ ריחמ תדירי היהת 
	  עציה תלדגהתויטרפה תועסהה  בקע הנתמהה ינמז םוצמצותושימגה ל תרשפאתמה םיגהנב דובעלו תופוקתב .םהל תומיאתמה תועשםינייפאמה דחא ילפא לש םיטלובהקצ תויאמ ןהש אוה תועסהה םיגהנכ דובעל םיגהנל תורשפ הדובע תועשל שארמ תוביוחמ אלל םיגהנהמ םיבר יכ ךכ לע םידיעמ םינותנה ,ןכאו .תכשוממ הדובע תפוקתל וא ,תומיוסממ ךשמב םידבועה תמועל תאז .עובשב תועש לש םצמוצמ רפס ,תויתרוסמ תוינומ םש תויולעה תועובקהתועובקה חוטיבה תויולע ,קורי רפסמ תקזחא( תויתועמשמה  ןמז יחנומב תולע ןכוהנומ תנקתה לש )תלוכיה תא תוליבגמ  תוסכל ךרוצה לשב תאזו ,אישה תועשב קר דובעל תויולעולא תובר תועשב הדובע ידי לע ךות 
	  בקע םישוקיבל רתוי ליעי הנעמ רוחמתימניד  ףקשמהםייוניש בשוקיבםי ובעציהםי ו רשפאמב תוינומ לש ןתוליעפ תויאדכל עגונב קושל תותיא תומוקמו םינמזםינוש . ,םויכעתהףיר חקופמה  םנמא )הנומה ריחמ(הנוש ןיב תועש הממיה ,םלוא הרוצב הסג תיסחי ואלש אקווד תפקשמ קיודמב תא שוקיבה עציההו . שוקיבה תמיוסמ םוקמו ןמז תדוקנב םא ןיב ,רמולכ ךפהל םא ןיבו ,תונימזה תוינומה עציה לע הברהב הלוע תוינומל–  .המוד היהי העיסנה ריחמפוא ונניא הז בצמ שוקיבה םהב תומוקמל עיגהל תוינומה יגהנ תא ץרמתמ ונניא ןכש ,ילמיט רתוי ההובג גהנה לש העיסנה תוליצנש הדבועה םצעמ םייקתמ םיוסמ ץורמת( הובג אוה ךא ,הובג שוקיבה םהב תומוק
	 חיתפת קושה  ףא תורחתלהיושע רשפאל תתחפה העיסנה תויולע , ריחמל לגלוגיש ןפואב ,םינכרצל רתוי ךומנ העיסנםא יכ ןיינע הז ונניא יאדו אוה תינומב תועיסנה ריחמ ןכש ,חקופמ . תוינומ םויכ תויאכז ןהל סמה תובטה אשונ תא בוש ריכזהל יואר הז רשקהב דוע– יי אל ולא תובטהש לככנםג ונת  םיבכר/םיגהנ יבגל אל תוחפל וא( תויצקילפא תועסהל סחיב)עובשב תועש לש םצמוצמ רפסמ ךשמב םוחתב םיקסועה לש ןתלוכי תא ליבגי רבדהש ירה , .רתוי םיכומנ םיריחמ עיצהל תויצקילפאה תועסה  
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	 תולתכ עבקנ לעופב רכשהש אלא ,םיגהנה לש תמיוסמ רכש תמר תחנה ךות עבקנ הנומה ריחמ ףושחו ןגומ ונניאש ןאכמו ,תוינומ יתורישל שוקיבל תינומ גהנכ הדובעל שוקיבה ןיב סחיבתודונתל27 םיגהנ לש רשקהב םגש ,ןאכמ . תירקיעה היגוסה ,הלא תורשפאה יבגל היהתםתסנכהש  תורשפא( םומינימ רכשל תחתמ לא דרת תיתעשה רשא תמייק רומאכ בצמב םג.)יחכונה 
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	 ןוכנ  ,םויהלשי כ-24,000 םירפסמ םיקורי תוינומ ללוכ אל( תוריש)רפסמ תשיכר ריחמ . לע דמוע הרובחתה דרשממ קורי כ-245,000 ₪. מ תשיכר ריחמ יכ הארנפס די קושב קורי ר לש חווטב( רתוי ךומנ טעמ הינש200,00-240,00 ₪  .)ימד תוריכשה םיישדוחה רפסמל קורי םידמוע לע כ-1,350 ₪ שדוחב ,וא כ-16,200 ₪ הנשב34 . 
	 תורחתל קושה תחיתפ תובקעב  תועסהה תויצקילפא דצמהיופצ  הדיריב םירפסמה יריחמ חתפנ ןהב םיבר תומוקמב שחרתה םינוילדמה ךרע תדירי לש המוד ךילהת רשאכ ,םיקוריה .תורחתל קושההדיריה  ולכוי םיגהנ רשאכ ,ףנעל הסינכה ימסח תרסהמ האצותכ היופצקורי רפסמ תריכש רובע םלשל ילבמ היצקילפא תועסה יגהנכ דובעל עציה ,ליבקמבו , לדגי היצקילפא תועסה/תוינומהןפואב שיושע  תוינומה לש תוליצנה תדיריל איבהל העיסנל העיסנ ןיב ןמזה ךשמש ךכל איבת תועסהה תויצקילפא לומ תורחתה( תויתרוסמה .)לדגיםע תאז,  ןתינ אלתופצל תא ףקיה הדיריה קוריה רפסמה ךרעב. ןתינ  השולש ןייצלעפי רשא םימרוג תוינומ קר ,תישאר :קוריה רפסמה ךרעב הדיריה ףקיה תא ליבג
	  ,הרובחתה דרשמ ינותנ יפ לעןוכנ  םויהלכ-45% ללכמ םירפסמה םיקוריה םיקזחומ ידיב ימ שיש וידיב הלעמל רפסממ קורי דחא כ(-3,500 לכה ךסב שיא) קיזחמש ןיבמ םג יכ ריבס .רפסמב  דדוב קורי–  ,תינומ גהנכ הדובעב קסוע ונניאש ימ שי רפסמה תא ריכשמ אלא החנה( תינומ גהנכ דבוע )רתוי וא דחא( קורי רפסמב קיזחמש ימ לכ יכ חיננ םא םג .םירחאלכ יכ םינותנהמ הלוע ןיידע ,)הריבס יתלב תיארנש-30% לכל תוחפה המםירפסמ םיקוריה ל םישמשמךרוצ  .םירחאל הרכשהבושח  תוליעפ איה רחאל קורי רפסמ תרכשה יכ שיגדהל
	תרתומ  ימ ןיב תכוותמ איה רשאב ,בושח תוריש תקפסמ ףאו ,קוחה יפ לע ןיטולחל הנידמה ןיבל ,קורי רפסמ שוכרל ןיינועמ ונניא וא לוכי ונניא ךא תינומ גהנכ דובעל ןיינועמש–  .תוינומה קושל םתסינכ תא רשפאל תניינועמהימ  דחא קורי רפסממ רתויב קיזחמששמ הדירי לש תועפשהל דחוימב ףושח עדימ םייק רשאכ( קוריה רפסמה ךרעב תיתועמודקנאטיל כ םיתעל תשמשמ םיקורי םירפסמב העקשהה ויפליעצמא ןוכסיח היסנפל.) 
	 תובקעב המרופרה ףנעב תוינומה תנשב 199835  םיקורי םירפסמ לש השיכר הרשפאתהאיבהש ןפואב ,תוינומ יגהנכ קתו ילעבל םיתחפומ םיריחמב הדיריל יריחמב תיתועמשמ  ,קוחב הרשואש יפכ תירוקמה המרופרה יפ לע .םינש רפסמ ךשמל םיקוריה םירפסמה קר אל ,רמולכ( יללכה קוריה רפסמה ריחמב תיתגרדה הדיריל איבהל התייה ףא הנווכה )םימייק תוינומ יגהנל–  קר ףקשי ריחמה רבד לש ופוסבש התייה הרטמה יכ הארנ רשאכלע תולעבל תוולנה סמה תובטה ךרע תא  יוציפ ןתינ אל ,המרופרה תרגסמב .קוריה רפסמה תנשב .קוריה רפסמה ילעבל2005 ריחמ עבקנו הוותמה לטוב ,ל רתוי הובגקוריה רפסמ ,םויה דע וניעב רתונ רשא  .)ןכרצל םיריחמה דדמל הדמצה םע(םע תא
	L
	 בעגונ  תוינומה יגהנל םימייקהאל םא קורי רפסמ ילעב םניה םא ןיב()ו , קושה תחיתפהיושע איבהל  םיילאיצנטופה םיגהנה עציהב לודיגה בקע ,הדובעמ םתסנכהב הדיריל ,הרואכל .)תועסהה תויצקילפאב תורשפאתמה הדובעה תועשב תושימגה עקר לע טרפב( תונהיל ולכוי םהריחמב היופצה הדיריהמ  שדוג סמ לטויש לככש אלא ,קורי רפסמ תריכשמהל םאתהב( העיסנה לע ,)הז ךמסמ תוצל ןכתיי ןכ םה .הז ןורתי לטבל ידכב ךכב היהיש ילוא לככ( שארמ תונמזומ תועסה רובע רתוי הובג םולשת תובגל תורשפאהמ תונהיל ולכוי רועישמ םג ןכו( םיהובג םישוקיבה םהב םינמז/תומוקמב )תאזכ תורשפא ןתמ לע טלחויש
	א חותינהש ךכ ,)וז תורשפא בקע רתוי הובג תוליצנדח ונני- רומאכ ךא ,יעמשמ–  תורשפאה .תמייק הסנכהב הדיריל 
	  רבודמ יכ רורב ךא ,םיליעפה תוינומה יגהנ רפסמ תודוא םיקיודמ םינותנ ןיאב ,לודג רפסמכ רומאכ םנשי ,ךכ .םייקשמ םיחנומב םג-24,000  םירקמה בורב יכ הארנו ,םיקורי רפסמב ,רמולכ( תינומ התואב שמתשמ דחא גהנמ רתוי)קורי רפסמ ותואע ; שי יכ ןכתיי ,תאז םיזחמ םניא רשא םיגהנ םגקורי רפסמב םיק תונוש תוינומ רפסמב שומיש ךות םידבועו )תונוש תורמשמב(כב תוינומה יגהנ רפסמ תא ךירעהל ןתינ ,סג ןפואב ,ךכ .-30,000, כ-0.8%  .קשמב םיקסעומה ללכמוליאש ריבס ,ןיינעב םינותנ ונידיב ןיאש ףא לע  םידקמתמ ונייה תימדקא הלכשה אלל םיקסעומה תייסולכואב–   .רתוי הובג רועיש ףא םילבקמ ונייה 
	  ,הז רשקהב הדוקנה בל תמושתל היואר תדחוימ תוינומה יגהנ לש לודגה םבור יכ איהל םיאכז ךכ בקעו ,םיריכשכ אלו םיאמצעכ םידבוע עויס תוחפ יבצמבהלטבא  האוושהב םיריכשל– לעש ןפואב הסנכהב הדירי םע דדומתהל םתלוכיב עוגפל לואיבתש דע  ידכלןוצר שפחל רחא הקוסעת םוחת . שוביג תעב ןובשחב תאז הדוקנ איבהל היהי ןוכנ יכ הארנקושה תחיתפל עגונב תוינידמה תורחתל . 
	 המגוד  ילעב תא הציפש ןונגנמלתונוישירה םיעובקה תלעפהל תוינומ  םיליבקמה('םיקורי םירפסמ'ל )תובקעב  זוחמב אוצמל ןתינ תורחתל קושה תחיתפNew South Wales בשהילרטסוא37 .תרגסמב תרדסה קוש ילפאקצתוי תועסהה  ףקותל הסנכנש( רבמבונב2017) ,העידוה הלשממה לע יוציפ לש 20,000 רלוד ילרטסוא כ(-54,000 ₪ )לןוישיר ינש דע ,תונוישיר ( הז םוכס .טרפל20,000  רלודילרטסוא לןוישיר )ךומנ תיתועמשמ ןדבואמ ךרעה לש התונוישיר תוליעפל תועסהה תויצקילפא תסינכ זאמ –  ךכ ,ינדיס ןילופורטמב ,לשמלריחמ ןוישיר כמ דרי-400,000  תנשב ילרטסוא רלוד2012  דעוכל-180,000 רלוד ילרטסוא ןוכנ ףוסל תנש 201738 .ךס םוכסה הצקוהש יוציפל
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