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הרבחה ידיקפת

 ינוריעה בחרמב ביצקתו ףקיה יבחר םייתרובחת םיטקיורפ הליבומה תיתלשממ הרבח הניה ןולייא יביתנ
יטרפה בכרב שומיש תתחפהו תירוביצ הרובחתל הפדעה רצייל אוה םתילכת רשא ,ינילופורטמהו

ןונכתהו םוזייה יבלשמ לחה ,תמדקמ איה םתוא םינושה םיטקיורפב יוטיב ידיל םיאב הרבחה ידיקפתו ןוזח
םיינייכזו םיינלבק תורשקתה ימכסה תרגסמב לועפתהו לוהינה ,המקהה יבלשל דעו

 הרובחת תכרעמ םושייל הליבומה ,תחתפתמו תדמול ,תינשדח ,תמזוי הרבח תויהל וניה ןולייא יביתנ תרבח ןוזח
לארשיב אמייק תב

הרבחה ידיקפת

הרובחת תויתשתלש לוהינו הקזחא ,המקה ,ןונכת ,םוזיי
לארשיבינילופורטמהו ינוריעה בחרמב

,םישוקיב לוהינ לע שגד ןתמ ךות ,תירוביצ הרובחתםודיק
 ינוריעה בחרמב אמייק-ינב הרובחת תונורתפו תוירושיק

ינילופורטמהו

,תינילופורטמ הרובחתלבא תינכת תווצלש לוהינו הלעפה
תריזגו חווט ךורא ןונכת םודיק ךות ,הרובחתה ימוחת ללכב

ידיימה ןמזה חווטב עוציבל תוינכת
ינילופורטמהו ינוריעה בחרמב התרדסהוהעונת לוהינ

 חותיפו םוזי ,לוהינ ידי לע המכחה הרובחתה םודיק
 ללכב תויתשתב םבולישוםיינשדח םייגולונכט תונורתפ

הרובחתהו בכרה קושב תויוחתפתהל םתמאתה ךות ,ץראה

עוציבו םוזיי ךרוצל הרובחתה דרשמ לשעוציב עורזתווהל
לארשיב הרובחתה תא תומדקמה תולועפ לש
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 םימכח םימחתמ תמקה
 הרובחת תונורתפ זוכירל
יביטקפא ןפואב תירוביצ

 גורדשו המקה טקיורפ•
צ"חת יפוסמ

עסו הנח ינוינח תמקה•
סמועה ירוזא תברקב

 הרובחת תשר תריציל הרבחב םיליבומ תוליעפ ימוחת
תוליעיב תלצונמו המכח ,תרשוקמ תיצרא

םייזכרמ תוליעפ ימוחת העברא ןולייא יביתנ תמדקמ ,ןוזחה םושיי ךרוצל

 להונמ הב שוקיבה רשא ,תרשוקמ תיצרא תיתרובחת תשר תריציל דעונ תעצבמ הרבחהש תוליעפה ימוחת לולכמ
םיכרדב תוהשה תתחפהו תיתשתה לש היצזימיטפואל הריתח ךות המכח הרוצב

 םיכרדה לולכמ
 תשר תריציל
 תיצרא הרובחת
 המכח ,תרשוקמ
תוליעיב תלצונמו

 יביטקלס ןפואב תויתשת תאצקה
 לע העפשה ךרוצל לכשומו
יולימה םדקמ תלדגה תויאדכ

םיצ"תנ תשר תריצי•
הפיקמ

HOV יביתנ תמקה•

 תירוביצ הרובחת תפסות
םינילופורטמב תמדקתמ

םייזכרמה

םוחה וקה תמקה טקיורפ•
לוחכה וקה תמקה טקיורפ•

 םישוקיב לוהינלךרע ךרד טקיורפ•
ילאיצנרפיד רוחמת תועצמאב

 יונישו םישוקיב לוהינ
 לש העיסנה ילגרה
םיגהנה תייסולכוא
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עסו הנח ינוינח– םיריהמה םיביתנה טקיורפ

 םרושיקוםינילופורטמה תברקב עסו הנח ינוינח תמקה
תירוביצ הרובחת תועצמאב
 לת ןילופורטמ ילושב ומקוי ,םיריהמה םיביתנה טקיורפ תרגסמב
 םייפש ןוינח םימדקתמ םיבלשב עגרכ( עסו הנח ינוינח5 ביבא
 ירוזאל סנכיהל ולכוי ןילופורטמל םיאבהש ךכ ,)ןויצל ןושאר ןוינחו

 ואצי ןוינח לכמ רשאכ ,םולשת אלל םיריהמםילטאשב הקוסעתה
ןילופורטמה זכרמב םינוש םידעילםילטאש יווק5

טקיורפה

 תולוכת
טקיורפה

סמועה ינמזל תמאתומו הנימז תירוביצ הרובחת ןורתפ ןתמ•
הניגעו הינח תונורתפ תאצקה•
םירבעמה תלקהל םימכח םייגולונכט תונורתפ בוליש•
תילמשח הניעטל תונורתפ בוליש•

תורטמ
 םיעסונל הרידת תירוביצ הרובחתשיגנהלו לקהל•

ןילופורטמה םינפל
תיטרפה הרובחתל הנימזו הלק הפולח תריצי•
םישמתשמה תויחונל םייתילכת-בר םימחתמ תריצי•

 םיסנכנה בכרה ילכ רפסמ םוצמצו ןילופורטמה זכרממ האיציבו הסינכב קובקבה יראווצ תלקהב דקמתמ הז טקיורפ
הנימזו הליעי תירוביצ הרובחתתשגנהו םיעסונה תושימגב תילאמינימ העיגפ ךות ,םויה ךשמל ןילופורטמל
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םיבלושמ םיפוסמ– םיריהמה םיביתנה טקיורפ

 רופיש לע שגדב תירוביצ הרובחת יפוסמ רופישו המקה
םישמתשמה תיווח
 םתמקה תננכותמ ,םיריהמה םיביתנה טקיורפ תרגסמב
 הרובחת יעצמא םיבלשמה תירוביצ הרובחת יפוסמ4 לש
ןולייא יביתנ יאוות ךרואל רחסמו םיקסע ,םינווגמ

טקיורפה

 תולוכת
טקיורפה

םיבחרנ תירוביצ הרובחת ןורתפ ןתמ•
הניגעו הינח תונורתפ תאצקה•
הרובחתה יעצמא ןיבתויבולישו תוירושיק תודוקנ•
םירבעמה תלקהל םימכח םייגולונכט תונורתפ בוליש•
תילמשח הניעטל תונורתפ בוליש•

תורטמ
הרידת הרידת תירוביצ הרובחתשיגנהלו לקהל•

ךרדה ישמתשמל
תיטרפה הרובחתל הנימזו הלק הפולח תריצי•
םישמתשמה תויחונל םייתילכת-בר םימחתמ תריצי•

 יזכרמל ךומס םישומיש בוריע תועצמאב תירוביצה הרובחתב םישמתשמה תייווח רופישב דקמתמ הז טקיורפ
םיבלושמ םייתרובחת תונורתפ תגצהו תירוביצ הרובחת
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 ךרוצל תויתשת תאצקה– ריעל ריהמ טקיורפ
הפדעה ילעב םיבכר רבעמ

ריעל ריהמ טקיורפ
 ,ןולייא יביתנ תרבח לוהינבו הרובחתה דרשמ תלבוהב
 תירוביצה הרובחתה ךרעמ גורדשל ףיקמ טקיורפ וניה
 הליעי ,הפיצר תשר תריצי ידי לע ,ביבא לת ןילופורטמב
 תויושר17-ב תירוביצ הרובחתל הפדעה יריצ לש החונו

ץראה זכרמב

טקיורפה

 תולוכת
טקיורפה

 וא תירוביצ הרובחת שומישל םיידועיי םיביתנ תמקה•
 םימייק םיביתנ תבסהו םיהובג יולימ ימדקמ םע םיבכר
םיידועיי םיביתנ וא תירוביצ הרובחת יביתנ תבוטל

תשגנה ךרוצל תומדקתמ תויגולונכט תוכרעמ בוליש•
םיעסונ תריפסל תכרעמ ןוגכ תיתשתה

תורטמ
יולימה םדקמ תלדגה•
 שומישל תיטרפ הרובחתמ םישמתשמ תתסה•

תירוביצ הרובחתב
יביטפדאו חונ ,םכח העונת לוהינ•

 חווטב רשפאמו תיטרפה הרובחתל םייפולח הרובחת יעצמאב העיסנה תויביטקרטא תאלעהב דקמתמ הז טקיורפ
הייסולכואה לש העיסנה ילגרהב יונישו העונתהישדוגב הלקה רצקה
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HOV- תירוביצ הרובחת תינכת

תיפותיש הרובחת תינכת
 םוצמצל בכרב יולימה םדקמ תלדגה הניה תינכותה תרטמ
 ונקתוי תינכתה תרגסמב .םישיבכב בכרה ילכ רפסמ
 תרוקיבב ךרוצ אלל בכרב םיעסונה רפסמ יוהיזל תוכרעמ
 םדקמ לעHOV ביתנ תעפשה ןחבתו בכרה תריצעב וא
יאוותב תירוביצה הרובחתה לעו העוסנה ילגרה ,יולימה

טקיורפה

 תולוכת
טקיורפה

 וא תירוביצ הרובחת שומישל םיידועיי םיביתנ תמקה•
 םימייק םיביתנ תבסהו םיהובג יולימ ימדקמ םע םיבכר
םיידועיי םיביתנ וא תירוביצ הרובחת יביתנ תבוטל

 רפסמ יוהיזל תומדקתמ תויגולונכט תוכרעמ בוליש•
בכרב םיעסונה

תורטמ
יולימה םדקמ תלדגה•
 הרובחת יביתנבHOV יביתנ םושיי תורשפא תניחב•

ץראה יבחר לכב תירוביצ

 שומיש ךות העיסנה ףצרבו םיעסונה תושימגב תילאמינימ העיגפ ךות יולימה םדקמ תאלעהב דקמתמ הז טקיורפ
תומייק הרובחת תויתשתב
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םוחה וקה טקיורפ

םוחה וקה טקיורפ
 םינומהה תעסה וק תא םיקהל ןולייא יביתנ תוירחאב
 לת ןילופורטמ לש ימורדה קלחה תא תרשל ןנכותמה
37-כ לש לדוג רדס עיסהל יופצ וקה .מ"ק30 ךרואל ביבא
הנשב םיעסונ ןוילימ
לוחכה וקה טקיורפ
 ,הנויצ סנ ,תובוחר םירעה יבשות תא תרשל ןנכותמ וקה
 רדס עיסהל יופצ ןכו מ"ק21 ךרואל ןולוחו ןויצל ןושאר
הנשב םיעסונ ןוילימ34-כ לש לדוג

טקיורפה

 תולוכת
טקיורפה

הלק תבכר יווק תפסות•
•BRT
תומדקתמ הנתמה תונחת•
 ןוגכ םינומה תועסהל םישידח תונורתפ בוליש•

)ידיתע בוליש( המודכוPRT ,םיליירונומ

תורטמ
תירוביצה הרובחתה תורידת תרבגה•
תירוביצ הרובחת יתורישב שומישה תוחונ תרבגה•
יולימה םדקמ תלדגה•
תירוביצ הרובחתב םיעסונל העיסנה ינמז רוציק•

 םיוולנ םייתרובחת תונורתפ םע ובלושי רשאכ תללוכ תיתרובחת תשרל ישאר ריצ הווהי םיטקיורפה תאז םע דחי
םיישארה תירוביצה הרובחתה יריצל דעי/אצומה תדוקנמ םיעסונה תא שמשל םילוכי רשא ההובג תושימג ילעב

העונתישדוגמ לכמ רתוי םילבוס רשא שוקיבה ירוזאל תוריהמב םינומה דוינ תלוכי לע שגד םימש ולא םיטקיורפ



טקיורפה תגצה |ךרעךרד
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ךרעךרד טקיורפ

 טקיורפ וניהךרעךרד טקיורפ
 לש העיסנה ילגרה יונישל
יטרפה בכרה ישמתשמ

-כ ליכהל יופצ טקיורפה
 תנשב םיבדנתמ15,000

 רושיאל םאתהב לדגיו2020
יביצקת

 הוותמטקיורפה ךשמו ףקיהטקיורפה תרטמ
טקיורפה

 םיעצמאה
 ילגרה יונישל
העיסנה

 שומישל דודיעה ןונגנמ
 ססבתמ ,תירוביצ הרובחתב
 ףתתשמה ביצקתל תפסות לע
 הרובחתב העיסנ לכ רובעב
 םולשתה.תיפותיש וא תירוביצ
 ומעחקייש גהנל ילמיסקמה
עיגהללוכיבכרב םיעסונ
לשםוכסל דע

הנשב 10,000₪

 העיסנ דודיע
 תירוביצ הרובחתב
תיפותישו

 ועצוי ,טקיורפה תרגסמב
 םינוש םיצירמת םיפתתשמל
 העיסנ יכרדב הריחבל
 ,יטרפה בכרל תויביטנרטלא
 היהי טקיורפ תנש לכ ףוסב
 הלבקל ףתתשמה יאכז
 לעופב
 ביצקתה תרתי לש
ילאוטריוה

 תססובמ טקיורפה תנוכתמ
 לכל ישיא ביצקת תדמעה לע
 רשא ,טקיורפב ףתתשמ
 ןפואל םאתהב לדגי וא ןטקי
 תועשב ףתתשמה תעיסנ
 הנש םויסל דע סמועה ירוזאו
ביצקתה תרתי תלבקו

ךרעךרד טקיורפ
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ךרעךרד טקיורפ

'וכו הדובע םוקמ ,תולעב יוניש בקע יוסינהמ ואצי םקלחש ,םיבדנתמ1,200 ללכ יוסינה

 לפשה תועשל העיסנה ינמז תטסה
העיסנה תויולעב הדיריהמ יצח הריבסמ

 םיבר םיבדנתמ יפסכ ץירמת ןתניהב
 תורשפאמה ,םדוק וסינ אלש תויורשפא וליג

שדוגה תועשב העיסנמ ענמיהל םהל

 עצוממב תיחפה בדנתמ לכ ,תיעובשה המרב
 תועשב שדוגה ירוזאב תועיסנ לש מ"ק11

אישה

םהלש העיסנה תויולעב10% לעמותיחפה יוסינה יפתשממ50%

)ףסכ יחנומב הדידמה רשאכ(16.4% התייה יוסינה תובקעב העוסנב תללוכה הדיריה

 ירועיש ינייפאמ
:העוסנב הדיריה

 םיצירמת ןתמ יכ תוארל ןתינ2 ו1 קוריל םיענ יוסינ תואצותמ
םיעסונה תוגהנתה לע עיפשה תובטהו
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ךרעךרד טקיורפ

ןויערה- )3 קוריל םיענ(ךרעךרד טקיורפ

 דחא לכ לבקי טקיורפה תרגסמב
 יתנש ילאוטריו ביצקת םיגהנהמ
4,500₪ ךסב יתלחתה

 ילאוטריו יתלחתה ביצקת

םיגהנ100,000-כ וסיוגי טקיורפה ךרוצל

שדוגל תובר "םרת" אלש הרקמב 2,000₪ דע לש םולשת לבקל לכויש ,ףתתשמה לומ תונבשחתה עצבתת הנשה ףוסב

 סמועה תועשב העיסנ לכ ןיגב
 ביצקת תחפי שדוג ירוזאב
 ועבקנש םימוכסב ףתתשמה
 .שארמ
םולשתה ןונגנמל רבעמ

סמועה תועשב העיסנ ןיגב התחפה

 תובטה םיפתתשמה ולבקי ףסונב
 העסה ןיגב תופסונ תויפסכ
תויפותיש תועיסנב

תיאתויצב העיסנ ןיגב תפסות

 לבקי תירוביצ הרובחתב העיסנ ןיגב
 הבוגמ50% דע לש רזחה ףתתשמה
 סיטרכה ריחמ

:צ"בחתב העיסנ ןיגב תפסות

שדוחל 60₪ דעו ,העיסנל 6₪ דע *הנשב 10,000₪ דע םולשת לבקל ןתינ*
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ךרעךרד טקיורפ

םיליעפמה

– םיפתתשמ ףלא100 סויג
 סויג לג לכב םיבדנתמ ףלא5

 ,םתוגהנתה יוניש רובעםיבדנתמה תא למגתל תורשפא היהתש ידכב
םהלש העיסנה ילגרה תא חתנלו םיפתתשמה בכרה ילכ תארטנל שי

 רבעוירוטינה ביכרמ ףסאנה עדימה
תמא ןמזב ביצקתה בושיח ךרוצל ליעפמל

ביצקת לוהינרוטינ ביכר תנקתהסויג

וגנפ

 רשפאמ םייטרפה םיליעפמל הנידמה ןיב הלועפה ףותיש
יטרפה קושהמ תונויערו תונשדח אבייל

:םיירקיע םידיקפת3 םיליעפמל

טניופהלורוטומ
ר
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טקיורפה יפתתשמ סויג

המייתסה הצרהה תפוקת

םינש7-כהנש יצחםישדוח3

תופוקת3 ינפ לע עצובי םיבדנתמה סויג

תפוקת

500 סייגי ליעפמ לכ
 תצרה םשל םיפתתשמ
תכרעמה

הצרה
 תניחב ךרוצל העיסנה ילגרה דועית
)סוחי תפוקת( העיסנה ילגרה יוניש

תפוקת
דועית

םיצירמת תלבקו הלעפה תפוקת
.ליעפמ לכל םיפתתשמ5,000 לש סויג תוסכמ
 ידי לע ורדגויש םייתרובחת םינוירטירקל םאתהב סויגה
הרבחה

תפוקת
הלעפה

עצוב
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בכרב םיעסונ תריפס

תנמ לע
 העיסנ דדועלו בכרה תסופת םדקמ תא לידגהל
תיפותיש
 היהי גהנל םולשתה ,)גהנה ללוכ( בכרב ישילשה עסונהמ לחה
.יבויח
 עיגהל לוכי בכרב םיעסונ ומע חקייש גהנל ילמיסקמה םולשתה
הנשבח"ש10,000 לש םוכסל דע

 תנמ לע
 בכרב םיעסונה רפסמ תא תמאל
 יזרכמ ךילהב תעכ תאצמנ ןולייא יביתנ תרבח
בכרה ךותב םיעסונ תריפסל היגולונכט תניחבל

א בלש
 רושיא ןתינ יזרכמה ךילהה םויס דע
 םיעסונ תריפסל טולייפ עצבל םיליעפמל
 תמגוד( תויצקילפא תועצמאב בכרב

Wazecarpool(היצקילפאהש יאנתב 
בכרב םיעסונה רפסמל ףוקית עצבל תעדוי

ב בלש
 בכרב םיעסונ תריפסל היגולונכט
 ,תומיא תלוכי תלעב
 תריפסל ההובג קויד תמרו ףוקית
 .בכרה ךותב םיעסונה
2020 ןושאר ןועבר- םויס יפצ
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תכרעמה סוטטס–ךרעךרד תייצקילפא

היצקילפאה ידיקפת

חתופ

לודומ

 תרבעהל ,הגצהל שמשמ
 םיצירמת ןתמלו ,עדימ

יוסינה

רבמצדב םויס יפצ ,חותיפב

 םירקוחל ףסאנש עדימה תשגנה
הרובחתה ינפ רופיש תבוטל

לודומ
רקחמה

לירפאב םויס יפצ ,חותיפב

 ,העיסנ תופולחו תועיסנ ןונכתל תכרעמ
תחא הציחלב םיתוריש ןווגמל םולשת תוברל

לודומ
MaaS
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MaaS–ךרעךרד תייצקילפא

:םיכסמל תואמגוד

ךסמ
םישמתשמ תסינכ
 םושיר רשפאתי הז ךסמב
םיליעפמה ידיב וא יאמצע

ןמז טוריפ ךסמ
העיסנה קחרמו

 ףתתשמה ביצקת תגצה
העיסנ סוטטסו

םיסרפה טוריפ ךסמ
 םירגתאהו תובטהה תגצה
 ףתתשמה יאכז םהל
 רתונה תועיסנה רפסמו

ןתוא לבקל תנמ לע

 ךסמ
םיצירמתה
 שקבל ףתתשמה לוכי הז ךסמב
יאכז אוה ול ץירמתה תא

 ךסמ
תועיסנ תיירוטסיה
 לש תועיסנה תיירוטסיה תגצה
 יעצמא יגוס יפ לע ףתתשמה
ףתתשמה עסנ םהב הרובחתה
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םיצירמת

"ףסכ יווש" םיצירמת םיבדנתמל ונתנייךרעךרד טקיורפב יפסכה ץירמתל ףסונב

 תוגהנתהה יוניש דודיעל םילשמו ףסונ יעצמא תווהל םיצירמתה תרטמ
םהב הדימע לע לומגתו םירגתא תועצמאב טקיורפב

 םיסיטרכו תודילג ,םיקייש
לופראקב םיעסונל טרסל

 האיצי/הסינכבהפאמו הפק- תבכרה רגתא
תבכרב עסנש ימל קר תבכרה תונחתמ

 בכרל תורומש תוינח
תבכר תונחתבלופראק

 םיפוסמותבכר תונחתל םיחולשמ
תירוביצ הרובחת לש םייזכרמ

 רשא ןכות יתורישב תוסנתה- םיעסונל חתפנ רשאםוימירפ ןכות
:ומכ תורבחל ןווכמ .דבלב תירוביצ הרובחתב העיסנ ךלהמב חתפנ
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תויאשמלךרעךרד תייצקילפא

ןוט12 לעמ לש לקשמב תויאשמל המוד טקיורפ ןונכתב הלחה הרבחה יוגיהה תדעו תטלחהל ךשמהב

:טקיורפה לש תויזכרמה ויתורטמ

יוסינה תיוותה

 הלבוה תורבח לש םימלש בכר ייצ לע לוחי יוסינה
 תויאשמ1,000 דע לולכי כ"הסבו ,ךכל ובדנתיש
ןוט12 לעמ ללוכה ןלקשמש

 רוחמתה רשאכ "דעיו אצומ" יפ לע
 תוירוגטק שולש יפ לע תיאשמה לדוגל םאתוי

לקשמ

 רשאכ יזכרמה יוסינל םיהז ויהי טולייפה יליעפמ
 לש רוטינה יביכר ידי לע ורטוני תויאשמה

)יוסינה תוליעפמ( רטניופ / וגנפ

 רועיש תתחפהל םיליבומ ןיב תולבוה םואית :יאוול רצות
 י"ע ,תויאשמה יצב ידיתע םוצמצוןעטמ אלל תועיסנה
 תיאשמל עצוממ "שיבכ ןמז" תלדגה

 רקובב אישה תועשמ תויאשמה תוליעפ תטסה
 תכראה לש ליבקמב דודיע ךות ,םויב תורחא תועשל
 הלילהו ברעה תועשל ןהלש תימויה תוליעפה תועש

םיליעפמ ביצקתל תפסותו התחפה ןונגנמיוסינה םגדמ



הבשקהה לעהדות


