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Future Mobility IL  הינה חברה לתועלת

הציבור )חל"צ( השמה לה למטרה להפוך 

את ישראל למובילה עולמית בהטמעת 

MaaS (Mobility-as-a-Service  )ויישום 

וביצירת מגוון אפשרויות ניידות יעילות 

ה במישור הכלכלי, החברתי  פתוחה לשינויים טכנולוגיים. פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינ ומקיימות בסביבה 

ויר וגידול בפריון העבודה. הארגון וצמצום גודש התנועה, הפחתת זיהום הא  –בתי הינו עצום בכל קנה מידה  והסבי 

ות בתחום, מוסדות מהווה פלטפורמה רחבה המאגדת את כל מחזיקי העניין הרלבנטיים בתחום )הציבור, עמות 

ים ועוד( כדי לבצע בחינה מקיפה  מחקר ואקדמיה, חברות טכנולוגיה, חברות תשתית, מפעילים, יבואנים, משקיע

ועניינית של מגוון אפשרויות לקידום התחבורה בישראל באופן שישפיע על הרווחה המשקית והפרטית. זאת, תוך 

 .ות ממשלה בנושאקאים לטובת קידום החלטירתימת פקידי ממשל ופוליט
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 הקדמה

מיליון נסיעות   850-למרות שיותר מ   OECD.1-רים ביותר מבין מדינות הישראל היא המדינה בה הפקקים הם החמו

מהנוסעים לעבודה בוחרים להשתמש בתחבורה הציבורית,  21%תחבורה ציבורית מתקיימות מדי שנה, רק ב

למשק הישראלי התנועה    יסעומעלות  ,  הבממשל   גורמים על פי הערכת     2.המשתמשים ברכבם הפרטי   69%לעומת  

  בשנה. ₪   ד מיליאר 35 מוערכת במעל

 

גוברים  וזיהום האוויר הרב שהם יוצרים  הכלכלית  עלותם  ,פקקי התנועהאתגרים אלה אינם ייחודיים לישראל. 

ר  רטי וחוסברכב הפ  נרחבתחבורה ציבורית, שימוש  ל   מותאמות בערים רבות ברחבי העולם הודות לתשתיות שאינן  

י מדיניות ברחבי העולם ביצעו עבודה כבירה שהובילה ה כי קובעזאת, נרא שימוש בתחליפים ראויים. עם דגש על 

 .ןלתושביהיעילות חלופות ניידות ומערכות תחבורה רבות לקיים ערים 

 

תוצאה של   מבינים שמערכות התחבורה הקיימות הן Future Mobility IL-אנחנו ב כארגון למדיניות ציבורית,

של הערים החדשניות והמתקדמות בתחום התחבורה ת דיניואת מ לחקור בחרנולכן . ראויה דיניות קביעת מ

התחבורה מבט כולל על מדיניות    לספקמחקר זה נועד לספק את הנתונים הדרושים כדי    התחבורה ברחבי העולם.

שי ערים, לרשויות זה עשוי לסייע לראהחדשנות שלהן. מידע ו ות אקטיבי-הפרורמת לפי ערים המדורגות  21-ב

לשפר את הבנתם בתחום ולקבל החלטות טובות יותר לרווחת האזרחים. המידע עשוי גם   שלתחבורה ולפקידי ממ

 לתרום לארגונים אחרים במגזר הציבורי והפרטי העוסקים בתחום התחבורה והניידות.
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 תקציר מנהלים 
 

 

 

 

 
 ערים 21

נבחרו בשל היותן מובילות בניידות ברת קיימא 
 ובמערכות תחבורה מתקדמות ויעילות.

 
 
 
 

 לונדון
הצבת התחבורה   -העולמי  ורהמדיניות התחבוב מרכיבי מדד בראקטיביות 

. , תוך ניהול הביקושים והתמריצים בצעדים משלימים מרכז ותמיכה בה  ית בהציבור
 .פופולריים  לאו דווקאפתיחות לרעיונות חדשניים ואמצעי מדיניות  פגנת ה
 
 

 אוסלו
קפדנית   חנייהמדיניות  

משולבת עם אגרת  
קודש ואזורים מופחתי 

 פליטות.
  

 אמסטרדם
ערכת  ממציעה 

תחבורה ציבורית 
יעילה לצד פתרונות 
תחבורה שיתופית 

 אחרים.
 

 סינגפור
חלוצה בהפעלת אגרות  

ש, יחד עם גישה גוד 
רכבים   חדשנית כלפי

 אוטונומיים.
 

 סיאטל
יתופית שהתחבורה ה

בעיר מפותחת, אך 
התחבורה הציבורית 

 נשארה מאחור. 
 

  תל אביב
 עולמית הובלה 

מוביליות לא -קרובמי
על מחסור   מפצה

בפתרונות תחבורה 
 ציבורית ושיתופית.

 

 בוסטון
על אף שחברות  
שירותי נסיעה רבות 
פועלות בעיר, מדיניות 
המס עדין מעודדת 

 רכב פרטי. 
 

 מוסקבה
אוטובוסים מערכת 

אינה מספיקה  היעיל
בעיר בה רכבים   לבדה

 מתועדפים על פני
 הולכי רגל.

 

תחבורהמרכיבי  8  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 ה  מתודולוגי

רכבי 

 העתיד

רה תחבו 

 שיתופית

 הליכתיות
 תמיכה

 MaaS-ב

הסעת  

 המונים
 חנייה

-מיקרו 

 מוביליות

ריצי תמ

 מס

 הראשונה בדירוג 

 בדירוג   העוקבות 

 בתחתית הרשימה  

 הלסינקי
ידועה בשל חלוציות 

וסנכרון    MaaS-בתחום ה
האלטרנטיבות בצורה 

 מקיפה.
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 המלצות מדיניות   

מערכת נדרשות לשפר את ערים 
תח לתחבורה ציבורית המפ .האוטובוסים

לתעדפה על פני רכבים מהירה הוא יעילה ו
ורמזורים  ם, באמצעות נתיבים ייעודייפרטיים

עשויים לעזור חידושים טכנולוגיים  חכמים. 
לשדרג את מערכת גביית התשלום כך שתהיה 
דיגיטלית ובעלת תמחור חכם, על מנת לאפשר 
נסיעה חלקה ומשולבת. חידושים טכנולוגיים 

ות, כמו שויים להועיל באכיפת המדיניאף ע
חבורה למשל אכיפת המדיניות בנתיבי ת

  ציבורית.
 

המתבססת על הגבלת מקומות  חנייהמדיניות 
היא המפתח  ה והעלאת מחיריהםחניי

שימוש ברכב פרטי. יש תמריץ ללהפחתת ה
 חנייהלמקומות מינימום דרישות הלהסיר 
 מקסימום.ת מגבלב פןולהחלי

 
 
 

 
 
 
 

מבוססת ערכת מ היסוד של כלהם  תמריצי מס
MaaS מסייעים בגביית ם . חידושים טכנולוגיי

 עתשלום באופן מרוחק ובכך ניתן להימנ
יש  הרווחיםאת  תיות יקרות.מהשקעה בתש

להשקיע בתחבורה ציבורית ובחלופות אחרות 
לרכב פרטי. יתר על כן, יש להגדיר אזורים 

יהום האויר טות ובכך לצמצם את זמופחתי פלי
ערים בטווח הבינוני )עד והגודש במרכזי ה
רכב ה"ירוקים" יהפוך ה שמספרם של כלי

 לדומיננטי(.
  

 

יעילה לשימוש  החלופהינה  תחבורה שיתופית
על פי ששירותי ברכב פרטי עם נהג יחיד. אף 

נסיעה עלולים לתרום לעומסי התנועה, 
נסיעות  אשר מטילה מס עלרגולציה נכונה 

ת יוזמוהשליליות.  ההשפעות תאזן אתריקות 
, יכולות ותפרטי-פרטיות וחציטרנזיט -מיקרו

להשלים את התחבורה הציבורית ועשויות 
רגילים באזורים בהם יש  להחליף אוטובוסים

יש להציע , כמו כןמוכה. נ האוכלוסיי צפיפות
תמריצים לשימוש בקארפול על מנת להגדיל 

 את אחוזי השימוש בו.
 

עיית ל"ב מוצלחפתרון  היא ביליותמו-מיקרו
 ק., ולא רהאחרון"/"הקילומטר הראשון

המשתמשים מוכיחים את מסוגלותם ושביעות 
ועל קובעי  רצונם משימוש בכלים אלו
על עם זאת,  המדיניות לקחת זאת בחשבון.

נו ברחובות. יש לנסח כהסדר לשוב על 
המדרכות רגולציה קפדנית שמייעדת את 

זאת לצד השקעות  להולכי רגל בלבד,
-מיקרו פרידות בין משתמשיבתשתיות המ

 מכוניות.ן מוביליות לבי
 
 

הם יסודות  חשמליים ואוטונומיים יםרכב
 בכך שהם התחבורהכת חשובים למהפ

תאונות דרכים  מצמצמיםמפחיתים פליטות, 
-כלכלי בעלויות לספקי החיסכון מספקים ו

MaaSמפת , לפרסם יעדים . על ממשלות
 ואנייביעדים ללהטמעה וכן לקבוע  דרכים

ות יל. יש להציע חבהרכב ותעשיית יםרכב
סבסוד לרכבים חשמליים על מנת ליצור מסה 

, מעורבות ממשלתית כמו כןקריטית בשוק. 
 בתחום תשתית הטעינה הינה בגדר חובה.

 
 

MaaS לרכב  חלופותלא חלום מופרך.  איננה
ע קרק הכינוחידושים טכנולוגיים  לצדפרטי 

נפוצים מיום  שנעשים MaaS נוחה לשירותי
ותים גישה ירלדרוש מספקי השליום. יש 

 , לשדרג את מערכת הכרטוס לנתונים
כירה ותשלום עבור לדיגיטלית ולאפשר מ

צדדים כרטיסי תחבורה ציבורית באמצעות 
 שלישיים.

 
 
 
 

הטבעית ביותר והבסיס היא הדרך  הליכתיות
בתחבורה מתקיים , בין אם תכנון נסיעה של כל

. לכן ותמובילי-במיקרוכב פרטי או ציבורית, בר
אים את הרחובות להולכי רגל, כולל התיש ל

רחבות דרכים מוצללות, עצים ומדרכות 
סביבה נוחה להליכה. על קובעי  ותהיוצר

יש לאפשר כל רחוב בהמדיניות לזכור שלא 
אזורים להולכי רגל בלבד הם  -מעבר מכוניות 
 נפח הולכי כאשרבמרכזי ערים הצלחה אדירה 

 וה.הרגל גב
 
 



 

 6 

 מתודולוגיה 
יעילות וחדשניות, כך תחבורה  ות מערכקיימא ו-בשל ניידות ברת  נבחרומתוכן  20 ם, אשר ערי  21 בוחןמדד זה 

המרכז של המטרופולין הגדוש והעמוס ביותר תל אביב,  בנוסף לערים אלה בחנו את . עפ"י מחקרים חיצוניים 

 בישראל.

  

בתחום ם הנחקרות להפוך למוביליות עולמיות ה שהובילו את הערי מטרתנו הייתה לחקור את המדיניות והרגולצי 

המונים, חנייה, תמריצי מס, תחבורה  הסעת : תחבורה שונים של מרכיבים בדו"ח זה נחקרים התחבורה בעולם. 

מרכיבים -מהמרכיבים מייצגים תת  כתיות. מרבית יהלו MaaS-תמיכה ב, מוביליות, רכבי העתיד -מיקרושיתופית, 

 ;בורית נוספים ם, רכבות ואמצעי תחבורה צי תחבורה ציבורית, אוטובוסי  בוחן נים"המו הסעת ך מרכיב " נוספים. כ

קורקינטים ו כולל אופניים שיתופיים  "מוביליות -מיקרו" ;ם מופחתי פליטות מייצג אגרות גודש ואזורי  "תמריצי מס" 

הוספנו  רכיבים אלו. בנוסף למיים ונומואוט חשמליים  רכבים " כולל בתוכו בי העתיד רכמרכיב " לבסוף  ;שיתופיים 

  21מהווה מרכיב מרכזי ומשפיע בתחום: גמישות שעות העבודה. נושא זה לא הוגבל ל יסתנושלתפ ,נושא בונוס 

חדשנות, פתיחות רגולטורית, אכיפה ויעילות.  גוןשונים כ ומדדים מזוויות  נבחן חקר כל מרכיב שנ הערים במחקר. 

נה הרלוונטית. במדי  אומית בחנו את המדיניות הל מדיניות  עות אין סמכות לקבובתחומים בהם לרשויות המקומי

 בין תחומים אלה למשל נכללת המדיניות בנוגע לרכבים אוטונומיים ורכבים חשמליים. 

 

רבים שלכל אחד מהם השפעה מהותית על התחום כולו. עם זאת, בשל מרכיבים  כולל בתוכו התחבורהנושא 

למשל, אין התייחסות . כך קר זהחלק מהמרכיבים אינם נכללו במח ים החשובים ביותר,הרצון להתמקד במרכיב

 מוביליות פרטיים ולשיטות לניהול ביקושים.-במחקר לאמצעי מיקרו

 

 , בוצעו השלבים הבאים:  Future Mobility ILוהמידע הפנימי של    שלב עיבוד המידע, בסיוע יועצים חיצוניים   לאחר

ניידות מצב השלו על  ה הכוללת וההשפעה  וב מדיניות התחבור לפי חשיבותו בעיצ מרכיבניתן משקל לכל   .1

 בפועל.

לכל אחד   1-5, וכך ניתן לכל עיר ציון בטווח שבין עבורם  שנחקרו ם הייחודיי המרכיבים דורגו לפי המדדים  .2

לכן רחבה ובשלב הדירוג הנחנו כי אין בידנו מספיק מידע על מנת להעניק קשת ציונים  מהמרכיבים.

", מדובר בממוצע בין שני תתי 4" או "2פיע הציון "יבים בהם מובלבד. במרכ  5- ו 3, 1של  נקנו ציונים הע

 מרכיבים.

 מדד מדיניות התחבורה העולמי. וכך נוצר , שולבו ציוני המרכיבים ומשקלם  .3

 

וכדומה.  תקשורת הרות ל וכולל דוחות, מדיה, הצ  גלוי שפורסם לציבור נו מידעי כל המידע עליו מבוסס המחקר ה

 זה. בהערות מסמךמידע מופיע ירוט אודות כלל מקורות ההפ
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 זה מסכם את הממצאים המרכזיים בנושאים שנחקרו: מסמך 

כיוון שהתחבורה הציבורית בישראל נסמכת בעיקר על שירות אוטובוסים, אנו  : יםציבורי אוטובוסים שירות  .1

, על אף שבמדד מדיניות ת אחרות במדינוהנפוצות    אחרות ם  ת המוני מתמקדים בנושא זה ולא במערכות הסע

 BHLS-ו  BRTכגון  אנו בוחנים מערכות טכנולוגיות שונות    .תייחסות לאמצעים אלוהתחבורה העולמי קיימת ה

אמצעי אכיפה נגד רכב , נתיבי אוטובוס ייעודים ; (המאפשרות מתן עדיפות לאוטובוסים בכבישים מערכות )

 רותים וספקים.י שלשלם ולעבור בין כאלה המאפשרות  פרטם וב אוטובוסיוס בהכרט; מערכות פרטיים 

 

, לאור  חנייה; דרישות מינימום הןמחירי  העלאת וצמצום חניות , כולל דרכהעל שפת המניהול חניות  :חנייה  .2

לפי  ותמחור  חנייה; חידושים בתחום מקומות החנייהמקסימום בתחום זה למגבלת המגמה העולמית שינוי 

 .ביקוש

 

 אזורים מופחתי פליטות   ;אמצעי אכיפה;  הרווחים   של  מחודשת   ן והשקעהיעילות   - ת גודשוראג   תמריצי מס: .3

 מקורו בתחבורה.לצמצום הזיהום ש

 

 ;התנגדות  ;מיסוי תחבורה שיתופית על כלל סוגיה; שירותי נסיעהרגולציה עבור חברות  :שיתופיתתחבורה  .4

 זיט.טרנ -מיקרו ;וקארפול ם רכבי שירותי שיתוף 

 

 חברות פרטיות  - אופנייםהאחרון"; שירותי שיתוף /"הקילומטר הראשון עבור רוןהפת  :מוביליות-מיקרו .5

 והתרחבות השימוש בהם במרכזי ערים. חשמליים ; קורקינטים עיריות ובבעלות 

 

חשמליים; יעדי הממשלה; תמריץ   ים רכבבתוכניות לאומיות להגברת שיבוש    -רכבים חשמליים  :  רכבי העתיד .6

; חקיקה לאומית התומכת סעת המונים ם ולהפרטיי רכבים  –ב אוטונומיים ללקוחות והפחתת מס. כלי רכ

 הרכבים.תנאים מתאימים לבחינת המאפשרים  ניסויבפיתוח הטכנולוגי; אתרי 

 

 ת ופתוח כזרז ליישום; פלטפורמומידע למפות ושירותים אחרים; נתונים  API ממשקי :MaaS-בתמיכה  .7

MaaS  תשלום עבורןשיטות הכרטוס והניידות ואת התחבורה וה שירותי את כלל ת ומרכזה. 

 

; אמצעי בטיחות הרחבת שטחים ירוקים ואזורים להולכי רגל בלבד  - תכנון עירוני תומך הליכה :הליכתיות .8

הולכי רגל; השקעות שנעשו על ידי ערים כדי  התאונות בהן מעורבים שננקטו על ידי ערים כדי להפחית את 

 .ללכת  שים אנ  ולתמרץאת שבילי ההליכה לשפר 

 

, אנו מדיניות התחבורה העולמי  אינו אחד ממרכיבי מדד  זה  אף כי שעות העבודה:בגמישות  -  בונוס .9

  -  להיבט זה בשל חשיבותו הרבה ויכולתו להפחית את הגודש בכבישים בצורה יעילה מסמךמתייחסים ב 

המאפשרים ם סיקי במע תמיכהוזמות ממשלתיות ל שיטה לניהול דרישת תעבורה; יכ שעות עבודה גמישות 

מכשול   )העשויים להוות   שעות נוספות   ; חוקינסיעות בשעות העומס  צמצום   ת העבודה לטובת גמישות בשעו

 .ניסויים שבוצעו בנושא ברחבי העולם ; בשעות גמישות(לעבודה 
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תת-מרכיבמשקלמרכיב

שירות אוטובוסים 

ציבוריים

▪תפעול שירות האוטובוסים

▪ אכיפה

▪ מימון

▪שילוב רכבים אחרים

▪ שעות

▪מהירות

▪אורך

▪טכנולוגיות

▪ דעת הקהל

▪ הפרדה

▪ צדדים

▪ כרטוס

אמצעי תחבורה 

אחרים להסעת 

המונים

אספקת  התחבורה הציבורית, בדירוג 

תחבורה בערים, דלוייט 2019

"דירוג אמינות התחבורה הציבורית" 

בדירוג תחבורה בערים, דלוייט 2019

-13%חנייה

▪ מחיר החניה

▪ מדיניות החנייה

▪ אחריות

אגרות גודש

▪מיסי גודש

▪השקעה מחדש

▪דרכים אחרות של שליטה בתחבורה

▪ הכנסות

▪פטורים

▪ יעילות

▪אחריות

▪ שימוש בטכנולוגיה

אזורים מופחתי פליטות

▪ פטורין

▪ אזורי פליטה נמוכה

▪ השקעה מחדש

תחבורה 

שיתופית
13%-

▪  TNC פעילים

▪ העדר רגולציה לנסיעה שיתופית

▪ רגולציה בסיסית

▪ מס' רכבים פעילים

▪ גישה עירונית

▪ הגבלות

▪ סך נסיעות

▪ תפעול התחלה/סיום פעילות

▪ ביטוח

▪ רישוי

▪ ניתוק

▪ מס

אופניים שיתופיים

▪מספר כלים פעילים 

▪ קנסות ואכיפה

▪ דרישות לקסדה

▪ מספר מפעילות

▪ חנייה

▪ מספר משתמשים

▪ רשיונות

▪ סוגי אמצעים

▪ מגבלת גיל

▪ אזורי נסיעה

▪ השקעה עירונית

▪ מחירים

קורקינטים חשמליים

▪ מספר מפעילות

▪ מספר כלים פעילים

▪ קנסות ואכיפה

▪ דרישות לקסדה

▪ מגבלת גיל

▪ מספר משתמשים

▪ אזורי רכיבה

▪ חנייה

רכבים חשמליים

▪ כמות הרכבים

▪ אחוז ממסירת רכבים

▪ הטבות/תמריצי מס

▪ יוזמות מקומיות

▪ תוכניות לאומיות

▪ יעדים ממשלתיים

▪ תשתיות

רכבים אוטונומיים

▪ ניסויים

▪ מימון ממשלתי

▪ חקיקה לאומית

▪ אתרי ניסוי

MaaS-10%תמיכה ב-

API ▪

▪ מידע חופשי

MAAS אפליקציות תומכות ▪

▪ מערכות כרטוס מתקדמות

-10%הליכתיות

▪ השפעה על התנהגות

▪ מדיניות שבילי הליכה

מיקרו-מובילות 

שיתופית
13%

10%רכבי העתיד

13%תמריצי מס

מדדים

18%הסעת המונים

 כיבים והמדדים, תתי מר משקלם ,העולמי" תחבורה המדיניות "מדד  מרכיבי
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 סופי  דירוג
 
 
 
 

 דירוג עיר ציון 

 1 לונדון  4.56

 2 סינקיל ה  4.48

 3 פורגסינ 4.44

 4 טרדםסאמ 4.36

 5 אוסלו 4.36

 6 שטוקהולם 4.35

 7 מדריד  4.26

 8 פריז  4.1

 9 סיאול 4

 10 ברלין 3.97

 11 טוקיו 3.91

 12 קוססן פרנסי 3.8

 13 ניו יורק  3.77

 14 מילאנו 3.69

 15 סידני  3.34

 16 שיקגו 3.32

 17 הונג קונג 3.02

 18 מוסקבה 3.01

 19 בוסטון  2.85

 20 תל אביב 2.84

 21 סיאטל 2.82
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 מדיניות תחבורה    
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 שירות אוטובוסים ציבוריים 
תשתיות התחבורה הציבורית שלהן על מנת לצמצם את השימוש ברכב הפרטי וכך  רים רבות משפרות את ע

 :טובוסים ת האולשפר את מערכ נן דרכים מגוונות יש פליטות המזהמים ולהפוך ליותר ברות קיימא.להפחית את 

ואמצעים  ברמזורים  מתעדפת אוטובוסים ש נתיבים ייעודים, טכנולוגיה, מתקדמות  דיגיטליות מערכות כרטוס 

שונים שנועדו לתת העדפה בנוחות, במהירות  היבטים לו קיימות וכוללת א מערכות חדשניים רבים נוספים. 

בהמשך.  שיפורט  , כפיגוון של אמצעים במר בחויכולות ל מדינות או ערים  של אמצעי תחבורה ציבורית. וביעילות 

  הקצאת , למשל על ידי חייב בהשקעות רחבות ולהת  כוללשינוי  לייצראפילו בלי  ליישום אמצעי עיר יכולה לבחור 

 נתיבים נפרדים לשעות העומס בלבד.
 

 מערכות תפעול 

פותחו על מנת לשפר את רבות  וטכנולוגיות מערכות 

המופיעות ים ערב לם.ה באוטובוס בעושירות הנסיע

הראשונה, נפוצות שתי שיטות מרכזיות.  במדד זה

זו שיטה (. BRT"רשת מעבר מהיר לאוטובוסים" )

מתמקדת בקיצור משך הנסיעה באוטובוס ולצורך כך  

 שימוש ,למשל  .שימוש באמצעים שונים משלבת 

 אוטובוסיםעדוף ית ו תנועה חכמה טכנולוגיות ב 

 אוטובוסיםלדים ייעו, נתיבים מתים ובצ בכבישים 

  3טרם העלייה לאוטובוס. נסיעה תשלום  אפשרויות ו

בעלי מערכות שירות ברמה  אוטובוסים ", השנייה

בתנאי ובאמינות זו מתמקדת    שיטה(.  BHLS)  "גבוהה

  . בתוך כך 4מהירות הנסיעהפחות ב הנסיעה, ו

סידורי ישיבה נוחים,  מאמצות חברות האוטובוס

WiFi  נוספים  ינים מאפיל דגש  נותנות וחופשי

 לדוגמהבאוסלו הנוסע.  בחוויית הקשורים 

האוטובוסים ארוכים וגמישים באופן שמאפשר לבצע  

  4-ב הם מאובזרים  פניות חדות יותר בקלות. בנוסף,

זמן העלייה/הירידה דלתות כדי לצמצם את 

   5.אוטובוסמה
 

 נתיבים ודרכי נסיעה ייעודיות לאוטובוסים 

ך ר ובוס לבין ד טי לאונהוג להבדיל בין נתיב ייעוד 

אופן ההפרדה בין  ייעודית. ההבדל ביניהם הוא 

התנועה. נתיב ייעודי לאוטובוס  ליתרהאוטובוסים 

 ,בלבד  מסומן בצבע שונה משאר נתיבי הכביש

דרך ייעודית לאוטובוס שמופרדת משאר מ בשונה

שלא מאפשר כלל מעבר  התנועה בעזרת מחסום 

 כןועה ור התנ ההפרדה בין האוטובוסים לשאאליה. 

מאשר  הרבה יותר  ות יעיל ת ייעודי ה האכיפה בדרך 

. 6משמעותיתיקר  אמצעי זהאולם  בנתיב ייעודי

א  ייותר כיוון שה הבטוח דרך הייעודית ה ,בנוסף 

 במסלולממכוניות פרטיות לפנות או לעצור  ת מונע

מתגלה שההפרדה  לעומת זאת, אם  7.האוטובוסים

ויש צורך    לה ה יעיעה אינ התנו  לשאר  האוטובוסים בין  

הנתיב הייעודי, את קל יותר למחוק ולשנות , הלבטל 

 8 .בצבע בלבד לרב המופרד 

 

 אמצעי אכיפה 

ערים שונות ברחבי העולם משתמשות באכיפה 

מבוססת מצלמה על מנת לנטר את השימוש של 

או בנתיבי תחבורה  אסורה חנייהב פרטיות מכוניות 

ון השלט על ידילרב מופעלת  ציבורית. אכיפה זו

גם המשטרה חברה פרטית. ולעיתים על ידי קומי המ

לוקת על ידי ח באכיפה חלק לוקחת  המקומיות 

מצלמות חדשות  70 כיום  מפעילה קנסות. הלסינקי 

 . 9לטובת אכיפת תנועה אוטומטית

 

 בנתיבים הייעודים שילוב כלי רכב נוספים 

ב המאפשרים לכלי רכ רבות חוקקו חוקים  ערים 

ש בנתיבים וסים, להשתמאוטובמלבד  ,נוספים 

כמעט כל המדינות מאפשרות לרכבי הייעודים. 

שרות גם חירום להשתמש בנתיבים, ורבות מא

למוניות. בנוסף, חלק מהערים המירו את נתיבי 

האוטובוס הייעודיים לנתיבי תחבורה שיתופית 

רכבים  )נר"ת(. כמו כן, יש המאשרות לכלל ה

למשל  , כך מוסות פחות להשתמש בנתיב בשעות ע

. ישנן ערים המנהלות רשת של נתיבי 10בהונג קונג

תחבורה ייעודיים, ופעמים רבות קובעות שעות 

כלי רכב מסוגים לנסוע  ייעודיות לכל נתיב בהן יכולים  
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אופניים בנתיבי תחבורה ציבורית שימוש של . שונים 

לק רואים בכך נושא שנוי במחלוקת כיוון שח אוה

 . 11סכנה בטיחותית

 

 טוס ר ות כמערכ

עשויות להיקרא בשמות כרטוס מתקדמות  שיטות 

שונים כמו "כרטוס חכם", "כרטוס ישיר/חלק",  

מטרתן של שיטות כרטוס "כרטוס אלקטרוני". 

להקל על   בנייר, היא  צמצום השימוש  מתקדמות, לצד 

הנסיעה באמצעי להם לשלם על הנוסעים ולאפשר 

כוללת שימוש באמצעי  , גם אם היא תשלום אחד 

יכול להיות הטלפון הנייד, . אמצעי זה שונים  חבורהת 

שיטת  .'אשראי, שעון חכם וכו סכרטיס חכם, כרטי

לנוסעים לא   בנוסף לאפשר הכרטוס החכמה אמורה 

מכירת  להיות מוגבלים לרכישת כרטיס בעמדות 

עי התחבורה להחליף בין אמצופיזיות  כרטיסים 

  ת.השונים בפשטות ובמהירו

שר רכישת כרטיסים ת תאפכרטוס מתקדמ מערכת 

מסוגים שונים באמצעי גבייה שונים על מנת לאפשר  

ום עלויות. צמעברים בין אזורי תחבורה ולטובת צמ

רכישת כרטיס בודד תאפשר    מערכת מסוג זה  ,למשל 

 או  תשלום ברגע הנסיעהאו כרטיס לנסיעות מרובות,  

מערכת כרטוס מבוססת מדיה תשלום מוקדם. 

עלויות תפעול ו הות ה גבומהירויות עסק תאפשר

 .נמוכות לצד יעילות ובטחון גבוהים 

בשנים האחרונות טכנולוגיות  ,עיל לבנוסף לאמור 

דרכי תשלום חדשות על ידי  חדשות מאפשרות 

כרטיסי אשראי, אפליקציות של אפל, סמסונג, 

רויקה"  רטיס ה"טהונפק כ במוסקבהאנדרואיד ועוד. 

רטיס,  ס. הכהליך הכרטושיפור משמעותי בשהוביל ל

- בשימוש של יותר מ  נמצא   ,בת שורות אלהנכון לכתי 

בהלסינקי  מנוסעי התחבורה הציבורית בעיר.  90%

-מבוססת ניידות  באפליקציהוש נפוץ בעיר שימ

המאפשרת רכישת כרטיסים ותכנון   (MaaSכשירות )

שונים: אוטובוסים, מסלול משולב באמצעי תחבורה 

 .עוד רכב ורכבות, אופניים, מוניות, השכרת 

 

 לאוטובוסים עדיפות 

 (TSP) שיטות הנותנות עדיפות לאוטובוסים 

באופן  הרכב בצמתים את עיתוי מעבר כלי  מתזמנות 

 ברמזוריםשל אוטובוסים  ההמתנהשיפחית את זמן 

יות רבות ישנן טכנולוג  .ם את זמני נסיעת  וכך ישפר 

בטכנולוגיות שיקגו משתמשת    לצורך כך.  ות כיום זמינ 

דימות בצמתים. טוקיו וטובוסים קתת לאכדי ל  אלו

( PTSPלתחבורה ציבורית ) העדפההטמיעה מערכת 

לתחבורה ציבורית על ידי נתיבים  עדיפות שמעניקה 

, אזהרות לרכבים שנכנסים לנתיב הייעודי ייעודיים 

רשות   דימה ברמזורים. לפישלא כחוק ומתן זכות ק

 הטמעת טכנולוגיות בעקבות  ,התחבורה של ניו יורק

לתחבורה ציבורית בצמתים זמני  עדיפות  למתן

במהלך   14%-פחתו בכ בעיר  אוטובוסים ה נסיעת 

התוצאות משתנות )עומס באמצע השבוע שעות ה

 . 12(25%ל 0.7%בהתאם לנתיב ולשעה ונעות בין 

 

 דעת הקהל

הנסיעה  בחוויית ושיפורים  העלאת מהירות הנסיעה

ורה את השימוש של נוסעים בתחב  הגבירו  אוטובוסב

. בתוך הל לגביהיבורית בערים השונות ואת דעת הקצ 

שירות אמין יותר עבור הנוסעים עם טכנולוגיה  כך

המאפשרת לדעת במדויק את זמני הגעת 

המרכיבים המרכזיים האוטובוסים ומיקומם הם 

  , כך לדוגמהכנים. שביעות רצון הצר לשיפור ב

בוסטון עבור נתיבים הלה  בעקבות תוכנית פיילוט שני 

הפחיתה את משך הנסיעה אשר    ם לאוטובוסים יעודיי

ממשתמשי  94% העידו ,25%-בשעות העומס בכ 

משך שהתוכנית ת היו מעוניינים שהם  האוטובוסים 

 .13באופן קבוע
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ליון  מי  2-כ   לצד זאת, מתקיימות  14 .ון אזרחים(מילי  8.5ים )בסה"כ יש בעיר  אזרח  1000מכוניות לכל    305  בממוצע  בעיר ניו יורק יש

( באמצעות נתיבים יעודיים BRTנותנת עדיפות לאוטובוסים ). תשתית התחבורה 15יעות בכל סוף שבוע באוטובוסים בעירנס

הייעודים  . בנתיבי האוטובוסכבישים הנותנת עדיפות לאוטובוסיםמייל של רשת  50 נם . בסה"כ בעיר יש16וקדימות בצמתים

. תחילת הנסיעה לפני . כמו כן רכישת הכרטיסים מתבצעת אוטובוסים ם ם שאינ עת אכיפה מבוססת מצלמות של רכבי מתבצ

 2019למרות זאת, כיום האוטובוסים בניו יורק נחשבים האיטיים בכל המדינה. תוכנית תשתית שיצאה לפועל בתחילת שנת 

. 18רות הגודש בעירובי אגמימון תוכנית זו נעשה הן ממיסים והן מחי 17.25%-נסיעת האוטובוסים באמורה לשפר את מהירות 

 .19בשעות השיא 12%-בכ מתחילת התוכנית ועד היום זמני הנסיעה צומצמו 

 

ק"מ של נתיבי  37ובוסים מתקדמת הכוללת רשת אוטבעיר . מיליון תושבים  2.3באזור המטרופוליטני של אמסטרדם 

המאפשרות  BHLS-ו BRTוגיות וס ייעודיים, מופרדים משאר התנועה. לניהול התנועה נעשה שימוש בטכנולאוטוב

כוללת והיא  (  R-Netבעת הקמתה )כיום    Zuidtangent  ההמקומית נקרא  BRT-אינטגרציה עם מערכת הרכבות. רשת ה

, לצד שימוש נרחב באמצעי הסעת מדי יום  נוסעים  40,000-ולמעלה מבהם נוסעים , שני מסלולי נסיעה מרכזיים 

יימת טכנולוגית בעיר ק ,בוסים. כמו כןבשימוש באוטו 47%יה של לה עלימאז הפעלת הרשת ח .20אחריםהמונים 

 .21תשלום נוחה המאפשרת מעבר פשוט בין אמצעי תחבורה שונים
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 חנייה 
, הרכבים הפרטים משפיעה רבות על התנהגות בעלי    אשכן הי במערך התחבורה בעיר  יה היא מרכיב משמעותי  ינ ח

בהתאם למספר כלי משנה שנה, תופסות ברחבי העיר גדל  חניות כתיות. השטח שילהציבורית וההתחבורה העל 

יה כיום היא חלק אינטגרלי ממערכת ים. מדיניות חנ י התפתחות האזורים העירוניבשל הרכב הפרטיים שגדל ו

 תחבורה. ה בתחום הרגולציה והמדיניות של ערים 

 

 שיטות ניהול חנייה ברחוב

ם לזנוח את י עשוי לגרום לאנש  חנייההעלאת מחיר ה

בורה ציבורית. ש בתחלהשתמולעבור ם הפרטי כבר 

הגבוה מאוד  חנייההעיר ניו יורק ידועה במחיר ה

(. חנייהעבור שעתיים  32.97$שהיא גובה )

  חנייה מקומות  11,200אמסטרדם מתכננת לבטל 

הן עבור   חנייהמחיר הממרכז העיר ולהעלות את 

מבקרים והן עבור תושבי העיר. השטח הפנוי החדש, 

פניים, עצים , ישמש לשבילי אוהחניות במקום 

חניות  700-כות רחבות יותר. אוסלו ביטלה כ ומדר 

 חנייה תוום סללה שבילי אופניים. מחיר ובמק

ומגמה    2014לתושבי הלסינקי עלה באופן רציף מאז  

  360-שהמחיר לבסוף יגיע ל כך  2020זו תימשך עד 

 מגמת(. עלייתו)המחיר טרם  אירו 120במקום  אירו

ים נוספות לער ההתרחב מחירי החנייהאת העל

חוקרים סבורים  וביניהן סינגפור, לונדון ועוד. 

חניות פנויות בכל רגע נתון  20%ששמירה על כ

בערים  22תעלים את תופעת שיטוט המכוניות בעיר.

שונה בשעות שונות  חנייהרבות בעולם קיים מחיר 

העלו את  , למשל,בסיאטל  ביום בהתאם לגודש.

  חנייה יר הקביעת מחו  לחנייה רנונהמחירי הא

מתבצעת באופן דינמי, בהתאם לביקוש ושיקולים 

 עה.לש 4$- 1$והמחיר יכול לנוע בין  - נוספים 

 

 תקן מינימום

ברחבי העולם התגבשה דרישת מינימום. נקרא גם 

מספר חניות   לבניית דרישות המינימום ההבנה ש

  על  חנייהה מחסור לא פותרות את  בבניינים חדשים 

ללא דרישה לחניות   .רות שהן אמוכפי  כה  שפת המדר 

אזורי הבניינים החדשים ישקיעו יותר ב ,מינימום 

תל אביב   2016-ב 23פרטי.הרכב ל בחלופות תחבורה 

ושינתה את הדרישה שינתה את תקנות הבנייה 

לחניות מינימום למגבלת מקסימום של מספר חניות 

ה  דרישבאזורי עסקים ומסחר, אולם לא שינתה את ה

שכן רכב פרטי עדיין נחשב  ניות באזורי מגורים לח

ורך בסיסי. סן פרנסיסקו שינתה לאחרונה את צ

בטוקיו החוק דורש   24דרישות המינימום לחניות.

באזור מגוריהם על  חנייהמתושבים להוכיח גישה ל 

 25רכבם.ל  לקבל רישיוןמנת 

 

 חדשנות

חנייה  שיטות ערים ברחבי העולם החלו ליישם 

עם ה וגם נהג החונ עם הגם  טיבות ימש ות חדשני

החלה  סן פרנסיסקו    2011-. בחנייהמפעילי שירותי ה

נקבע לפי  , שיטה בה התמחור SFparkאת  להפעיל

לום מתבצע דרך אפליקציה שמיידעת שוהת   ,הביקוש 

את החונים על המחיר העדכני וחניות פנויות. בסידני, 

שעות בשנה בחיפוש   156-בה נהגים בילו בממוצע כ 

יות( י חנייה חכמים )מעל, העיר התקינה מתקנ ייהנ ח

צמצום ל)במקביל  כדי להגדיל את הצע החניות 

החל פיילוט עם  2016-בברלין ב לצד הדרך(. החניות 

Siemens Mobility  לאיתור   מערכת לטובת פיתוח

חניות פנויות מבוססת מכ"מ. נתונים מהחיישנים 

של באמצעות רדיו למרכז ניהול התנועה  מועברים 

 26 אפליקציה, למשתמשים. באמצעות ין ומשם, ברל
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תמחור חכם   המבוסס גמיש חנייהתוכנית תמחור  2017( אימצה בשנת SFMTAפרנסיסקו )סוכנות התחבורה העירונית בסן 
יות שהיו נ ח מחיר התייקר, SFparkשלב הראשון והניסויי של התוכנית, במסגרת העל פי הביקוש.  חנייהמשנה את מחיר הש

 (מהזמן 80%- 60%בין ) גבוהה-בינונית לשעה, מחירן של חניות עם תפוסה  $0.25-ב (מהזמן ויותר 80%ך שמב ) גבוהה בתפוסה
לשעה. מגבלת המחירים הייתה מינימום   0.25$-ב  הוזל  (מהזמן  60%-מתחת ל  )בתפוסה נמוכה  נותר ללא שינוי ומחיר חניות שהיו  

, מספר  40%-פחת ב  חנייהות מאוד. שיטוט המכוניות בחיפוש הייובחיו  י הלשעה. השפעות הניסו  דולר  8$לשעה ומקסימום    0.5$
 חנייההכנסות נוספות מ. יתרה מזאת, העיר הניבה 31%-והשימוש בחניות מוזלות עלה ב 16%-ירד בשבמצוקת חניה הבלוקים 

 .27 12%- צמו בצומ ת העירים בבעלוי החניונ ומספר 4%-למרות שמספר החניות צומצם ב ,בשנהנטו שני מיליון דולר סך ב 
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 מס תמריצי  
השימוש בתחבורה ציבורית ואלטרנטיבות נוספות  הגברת ו תנועה וזיהום אווירהגודש  תת להפח מץחלק מהמאכ

ם א תשלויה(  "מחירי דרך")או    ת גודשאגר .  של אגרות גודש   מדיניות   החלו ליישם ערים ברחבי העולם    ,לרכב הפרטי 

גבייה   -  בכל המדינות   זהה קרוןיהע  .רים הע  ימרכז  יב הנכנסים לשטחה, במיוחד באזוררכ  ימכל  רשות דורשת    אותו

שונים מאוד  ,תעריפים הנגבים וה הספציפיים  האזורים יישום, השעות  -מרכיבי המדיניות אך על השימוש בדרך, 

  אגרות גודש.ות גובו ניות שמות את המדי יבעולם מימעיר לעיר. נכון לכתיבת שורות אלה ערים בודדות בלבד 

במרכזי הערים כדי לצמצם את פליטות  אזורים מופחתי פליטות ערים רבות באירופה הגדירו אגרות הגודש, לצד 

 שונים בין הערים השונות. לאזור מוגבלים  גם מרכיבי מדיניות זו והתנאים לכניסת כלי רכב המזהמים.

 

 כסףוהשקעה מחודשת של ה  שדאגרות גו

באופן  פחתוהפקקים  זות יטש בה יושמהעיר בכל 

ב  בר ראוי לציין ש. הרלוונטיים משמעותי באזורים 

פטור מתשלום לרכבים חשמליים ודו  ים קי הערים 

במספר  24%-בסינגפור זיהו הפחתה של כ  גלגליים.

בין  28.המכוניות שעל הכביש באזורים המתומחרים 

- של כ ירידה  נרשמהבמילאנו  2012-2015השנים 

בתחבורה ציבורית מוש ם והשיבכמויות הפקקי  30%

 25%-בלונדון זיהו הפחתה של כ  29.5%-עלה בכ 

 . המזהמים  בפליטות 

מרבית הערים משקיעות את ההכנסות מהאגרות  

בפיתוח תשתיות התחבורה והתחבורה הציבורית. 

מהכספים שהתקבלו הושקעו  60%-במילאנו יותר מ

נוספים  %20 ;30בשיפור התחבורה הציבורית 

אוסלו   31.אתחבורה ברת קיימ הושקעו בפיתוח

. בצורה דומה את ההכנסה מהאגרות משקיעה 

מהכספים בתשתיות  80%-בלונדון הושקעו יותר מ

  32תחבורה ציבורית. 

 אזורים מופחתי פליטות 

מים החל איסור על כניסת כלי רכב מז באזורים אלה

די היא צמצום הזיהום על י  ם או כלי רכב בכלל. מטרת 

. בחלק מהערים בנזיןמונע  השימוש ברכב ה  הפחתת 

, מופחתי פליטות כניסה לאזורים נגבה כסף עבור 

בנזין מונעות  ות כניסת מכונילחלוטין בחלק נאסרה 

כלי רכב באזור.   שהות ובחלק ישנה מגבלת זמן עבור 

המגבלות חלות לרוב רק במהלך שעות היום, אך 

במדריד,  .33ך כל היממה בחלק מהערים חלות במהל 

ירידה של   נרשמה  מופחת פליטות ר  לאחר הגדרת אזו

בפליטת  14%ל ום שבעומסי התנועה וצמצ 24%-כ 

 2C0.34-ה

 

 אכיפה 

וזיהוי כניסת הרכבים  גודשהאגרות  תשלום  אכיפת 

 באמצעות לרוב מתבצעות  לאזורים מופחתי פליטות 

 המזהות את מס' הרכב בשטח הרלוונטי. מצלמות 
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 אגרות. 35 2021וזו אמורה להיכנס לתוקף רק בתחילת  הגודש אגרות כנית לא יישמה באופן רשמי עד כה את תו יורקניו 

)בהתאמה(.  2.5$-ו 2.75$על  ות ועומד )חברות שירותי נסיעה( ומוניות  TNC רק עבור רכבי  הןכיום  הקיימות הגודש 
. העיר מתכננת $36 25, והמשאיות יחויבו בסכום של  12-14$-נס לאזור מנהטן של כ בהמשך מתוכננת גבייה מכל נהג שייכ

תשתיות   כגוןתשתיות תחבורה נוספות    שיפורוללטובת שיפור במערכת הרכבת התחתית    הגודש  אגרות כספי  להשתמש ב 
ברית שתיישם . העיר ניו יורק תהיה ככל הנראה העיר הראשונה בארצות ה37אוטובוסים, מנהרות וגשריםייעודיות ל

 . 39שרה נכון לכתיבת שרות אלה, אולם זו לא או. גם בבוסטון ישנה הצעת חוק לגבייה דומה38ת גודשרואגמדיניות 
 

התשלום נגבה בימי    40גובה תשלום עבור כניסה עם רכב לעיר.לונדון    2003אגרות הגודש בלונדון הן מהידועות בעולם. מאז  

ה לונדון מאגרות אל  של סך כל הכנסותיהליום.  ליש"ט 11.50-14בערב ועלותו  6בבוקר עד  7אמצע השבוע, בין השעות 

מזהות את  אשר  . זיהוי הרכבים וחיובם מבוסס על מצלמות שפזורות ברחבי העיר,  41( 2017ון ליש"ט בשנה )מילי  250-הנה כ 

 הרשומים כרכבים המשמשים. רכבים דו גלגליים, רכבים 42ומחייבות את הנהגים בהתאם כלי הרכב על פי לוחית הרישוי 

 . 43( פטורים מתשלוםTNCנכים ומוניות )לא רכבי 

הללו . בעקבות כלל המהלכים 44אוטובוסים בשנים האחרונות וכן מספר רכבות 300-כ  נוספו ,ונדוןרות הגודש בלאג לצד 

  18,000-)יותר מ  29.2%-עלה בכ ו  התרחב  TNCבשירותי  השימוש    ,. עם זאת 4525%-תנועת כלי הרכב במרכז העיר פחתה בכ 

 .46(2018נכנסו ללונדון ביום ממוצע במרץ  NCT רכבי
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 תתחבורה שיתופי 
ף נסיעות ואחד בלבד. שית ם השימוש בכלי רכב פרטיים בהם נוסע אדם  ולצמצ  יעילה  חלופהית היא  שיתופ  חבורהת 

אמצעי   היא שיטה שמאפשרת למשתמשים גישה לאמצעי תחבורה לפי דרישה ולפי ביקוש. השיטה כוללת 

ש ככלי שאמור להפחית שימוציביות. ומגבלותיו התק דרישותיום ומגוונים בהתאם ליעד של הנוסע, תחבורה שוני

ר יותר משימוש בתחבורה ציבורית אך זול מהשימוש בתחבורה פרטית, מחירי אמצעי תחבורה אלה אמור להיות יק

 .(ברכב הפרטי )דרך אגרות שנתיות, ביטוח, דלק, חנייה ועוד

TNC  (Transport Network Companies  ) שם לחברות המקשרות לקוחות עם נהגים שכירים שיסיעו אותם  הוא 

חברות המוכרות בתחום הן ה .שירות זה מוכר פעמים רבות כשירות נסיעה שיתופית  47לית.דיגיט מהפלטפור דרך 

Uber, Lyft, Grab, Didiפס  ות אך הוא נת קת מספ. חברות אלה מאפשרות לנוסעים שירות דומה לזה שמוניו

  TNC-חת הגדרת הנכלל ת שירות נוסף ה.  48לשימוש, עניין שיוצר מתח רב בין שני התחומיםוזול יותר  ר  כפשוט יות 

 נוגעב. התקנות 49סבסוד ת תחל להיות מיושם טרנזיט לנסיעה שיתופית, שלאחרונה הח-הוא שירות מיקרו

מגבירים את הגודש   TNCשירותי שיש הטוענים שן יוומכ ולעיר. משתנות בהתאם למדינה חברות אלהלשירותי 

עי  רו אמצות נ שירותים אלו בערים שונות, עיריות רבות החלו לנקוט בצעדים להגבלת השימוש בהן, אך עדיין 

  TNCשירותי תחבורה שיתופית נוספים שלא נכללים תחת ההגדרה של  .50בולט ברוב הערים הגדולותתחבורה 

 עשויים, ולכן TNC-הרחוקים משירותי שונים אך לא מאד ירותים וקארפול, המציעים ש הם שירותי שיתוף מכוניות 

 זיהום האוויר הנוצר ממכונית.ו הגודש להיות המפתח להפחתת 

 
 רגולציה

שונה  תחבורה השיתופית ככלל הרגולציה בתחום ה

ישנה תקנה  ןאולם במרבית  ,ות ן מדינ מאוד בי

יון מתאים חייב להיות ריש TNC-הקובעת כי לנהג ב

האיסור על  תקנה נפוצה נוספת היאר. העי מטעם 

כל  לאסוף נוסעים בצד הדרך, שכן  TNC-נהגי ה

נהג לנוסע ותהליך התשלום  התאמת  כיתהלי

אפליקציה. ב תם בשלמו ים בשירות מסוג זה מתבצע

בצד הדרך שמורה  מזדמנים  הזכות לאסוף נוסעים 

גולציה כמו כן, ערים רבות קובעות תקנות ור   למוניות.

ת הנהג. כך, בערים רבות יש מגבלה על לטובת זכויו

סוע בחלון  נ רשאי ל  TNCשנהג בשירות משך הזמן 

שעות. בעיר ניו יורק למשל נקבע שכר   24זמן של 

. שכר  17.22$מינימום עבור נהגים בשירות על סך 

שעות הבטיח שנהגים לא יעבדו על מנת ל זה נקבע 

הרגולציה על בחלק מהערים  51 ללא תמורה.רבות 

שונה  ןובחלקזהה לזו של מוניות  TNCשירות 

ניכר שקל יותר  , TNC-מצידן של חברות הבתכלית. 

לשכנע נהגים להצטרף לשירות ככל שהיחס אליו 

הפוטנציאל של השירות שונה משל מוניות, וכך 

  52.להצליח גבוה יותר 

 

 מיסים

.  TNC-י על שירותי הירו מערכת מיסוגד ונות הערים ש

י כלשהו  ים שקבעו מיסוהער 5מתוך  4 , ר זהבמחק

על השירות נמצאות בארה"ב )ניו יורק, שיקגו,  

סן  ב בוסטון וסיאטל. החמישית היא סידני(. 

 נקבעטרם    הבית והמקור של חברות אלו,  ,פרנסיסקו

. ך הנושא נמצא בדיונים ת, אאופן המיסוי על השירו

  1$- של כ לרוב קובעות הערים מס קבוע בשיעור 

היא לאזן בין  מס הרת ט מהערים, בחלק מ עה.נסיל 

וכדי לשפר  ין מחיר שירות המוניות מחיר השירות לב

. בשונה משאר הערים את התחבורה הציבורית 

בניו יורק המיסוי עבור   ,הממסות את השירות 

שירותים אלו הוא חלק ממערכת המיסוי של אגרות 

ם  כל נסיעה שיתופית באשר היא )בין אהגודש בעיר.  

מוסה נהטן מלשטחי מ ( שנכנסת TNCאו ב ית במונ 

הכסף שנגבה  53.2.75$-0.5$בהתאם לתקנות בין 

מנסיעות אלה מושקע בשיפור תשתיות התחבורה 

   54 הציבורית.

 

 דעת הקהל

  TNCשירותי  2011-ב Uberשל  הקמתה  מאז

לשירותי התרחבו באופן משמעותי בכל רחבי העולם.  
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ים חומהיו השלכות שליליות על ת  נסיעה אלו

כנסת  שוק המוניות, אשר הובעיקר  ,הם ם ל משיקי 

ירד.  ערכו של רישיון הרכב נפגעה ובו הנהגים 

לעצור את הנפקת החליטה ניו יורק עיריית בתגובה, 

 6בניו יורק,  . TNC.55הרישיונות החדשים לשירותי 

מאז  נהגי מוניות התאבדו בשל קשיים כלכלים שחוו

ות יצאו  מוני נהגי בסאול. TNC-ססות ענף ההתב 

נרחבת ברחובות, במהלכה מספר נהגים אף    הלהפגנ 

במחאה על פגיעה בהם בשל  את עצמם הציתו 

מחאות גדולות של נהגי מוניות  TNC.56-שירותי ה

  בנושא התקיימו גם בפריז, במדריד ובברלין.

 

 שיתוף מכוניות וקארפול 

ממשיכים לצמוח ברחבי   TNC -בעוד ששירותי ה

, שני הם המחלוקת לגבי ות גברלהת במקביל  העולם 

תחומים נוספים של תחבורה שיתופית תופסים 

 תאוצה גם כן.

  וא הראשון, שירות מכוניות משותפות. שירות זה ה

ולים לשכור רכבים נהגים יכבו שירות להשכרת רכב 

באמצעות אפליקציה לפרקי זמן קצרים. אמנם 

אנשים באופן ישיר בין  התבצע בעבר כבר ת זהשירו

בתפוצת  דול משמעותילאחרונה ישנו גי ,ם פרטיי 

 Car2go גוןהשירות המתבצע דרך חברות בתחום כ

בבעלותן  רכבים צי  קיים . לחברות אלה ZipCar-ו

ציבורי דרך   לשימוש ןהערים וזמי ברחבי ההחונ 

 ותל אביב סידני, ואפליקציה. סיאטל, סן פרנסיסק

 חניות ייעודיות לרכבי חברות אלה ברחבי העיר.  הקצו

לשירותי , שדומה קארפול ות השני הוא ההשיר

  בכך  TNC-חברות הנסיעה אשר מוצעים על ידי 

, אך מדובר  ע לנהגסנו צוות מסייעות לאפליקציות ש

נהגים . בשיטת הקארפול לחלוטין שונהבמהות 

גובים ורבתם קב ם או עד לינוסעים בדרך  אוספים 

מהם מחיר השתתפות בנסיעה לטובת כיסוי עלויות 

להפחתת השימוש   יעיל  אמצעיזוהה כ  קארפול  בלבד.

והוא מקודם בערים רבת ברחבי העולם.  ברכב פרטי

  57אחת הבולטות מבין ערים אלו היא סידני.

 

 טרנזיט -מיקרו

נמצא על התפר שבין   שיתופי נוסףשירות תחבורה 

שירות   -ציבורית להמונים    תחבורהלבין    TNCשירותי  

עילות ביוזמתן פמערים )מיקרו טרנזיטים(. ם הואני 

 ן משתמשותוחלק מסובסדות בואנים, ות הסע

יא הנפוצה  ה  Viaהפלטפורמה של  .  ViaVanבשירותי  

תם המאפשר לנהג  י אלגור מבוססת ו ביותר כיום 

מבקשים לנסוע בכיוונים של עים שלאסוף נוס

 .נמצאים בתוך הרכבשכבר  –נוסעים אחרים 

    58אפליקציה. באמצעות כולו  השירות מתבצע
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מתקיימות מספר הנסיעות השיתופיות הרב ביותר   ןבהחת הערים  מדובר בא  כיום ו  בסן פרנסיסקו נוסדה שיטת שיתוף הנסיעות 

-יותר מ גם  ברחבי העיר פזורות  . 60נסיעות ביום 170,000-יותר מלשירות  מספקים  TNC רכבי 45,000-: יותר מ59בארה"ב

 ,61בעיר ואנים שיתופיים  500 לשירותים אלה, ישנם מעל בנוסף. Getaround-ו  Zipcarת של חברות מכוניות שיתופיו 0004

ניתנות ואנים פעילים בשנים הקרובות. לצורך כך  800-להגיע לכ ואנים השיתופיים בומתכננת להגביר את השימוש  אשר

אלה קובעות שעל  .63(CPUCקליפורניה )לתקנות של מדינות  ופים בעיר כפ TNC-ה ישירות . 62ובסידיות לרכישת ואניםס

-התברר שהנסיעות ב ,זהמידע לרשות הרלוונטית במדינה. בעזרת המפעילות של השירות להעביר את כל המידע שברשותן 

TNC    שוקלים   עת כעל מנת להקטין את הגודש,    .64  2016-2010פרנסיסקו בין השנים  ודש התנועה בסן  מהגידול בג  30%יצרו

   TNC.65 ה בשירות לכל נסיע 3.25%שיעור חוק לגביית מס ב עת הצבסן פרנסיסקו 

 

נהגים פעילים בשתי המפעילות הגדולות  80,000משמעותי לאורך השנים, עם למעלה מ  TNC בהונג קונג התבסס ענף

ורה (. הנהגים נדרשים להחזיק באישורי רכב שכור, המנוהלים על ידי מחלקת התחב2019יל )אפר  Flytaxi -ו Uberעיר: ב

אינם רשאים לדרוש את היעד הרצוי    TNCלכל האוכלוסייה נקבע כי נהגי    TNC  גביר את הנגישות שלץ להבמאמ  .66המקומית

פרטי דרך הגדלת מספר המשתמשים ימוש ברכב  ינת לצמצם את השהונג קונג מעוני  .67של הנוסעים עד שהם נכנסים לרכב

תית את ומשמעש להרחיב ולשפר  י  ים שראשית בעיר טוענ גורמים  ך  שיתופית, אתחבורה  ת  צעובאמבורית, ולא  בתחבורה הצי 

את ם קונג לצמצ תקוותה של הונגל  לסייע. תחום המכוניות השיתופיות, שעשוי 68הציבורית בשטחהתשתיות התחבורה 

 .בו ולא פעיל במדינה בשלב זה כיוון שטרם הוסדרו תקנות, נהלי בטיחות וחניות ייעודיות שייתמכ ,הפרטי השימוש ברכב 
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 מוביליות - מיקרו
וצא  אל ומנקודת המ - האחרון" /לסייע בפתרון בעיית "הקילומטר הראשון תוכננו במקור מוביליות -מיקרוירותי ש

רק למטרה זו. שירותי  ם אינם משמשים וה התרחבה תפוצתם של שירותים אלה,  בפועלשל התחבורה הציבורית. 

רקינטים חשמליים ומהווים אלטרנטיבה זולה ולא  ליים וקואופניים חשמ  כמו אופניים,ם  כלי   כוללים   מוביליות -מיקרו

בתהליכי פיתוח  ונדון, פריז וסיאטל נמצאות מזהמת לתחבורה בערים עמוסות תנועה. ערים רבות ביניהן ל

ם ישתמש שמספר רב יותר של אנשי בתקווה  ,משמעותיים ומשקיעות מאות מיליוני דולרים בשיפור התשתיות 

שנה מחלוקת המתרחבת י ,יתרונות רבים  לצד . ים פרטיים מזהמים לה כתחליף לשימוש ברכבבשירותים א 

 הכלים   חניית מביא לכך שמחסור חמור בתשתיות מתאימות  ים שטוענ מבקרים  אודות השימוש בכלים. הלאחרונה  

 .עצמם  כבים הרגל והרו הולכי, ולסיכון בטיחותי של להולכי הרגל מעבר ל מפריעה לתנועה ו

 

 תופייםים שי אופני

ישנם שני סוגי שירותי שיתוף אופניים מרכזיים: 

ם אינניים שגינה ואופלתחנות ע  המתחברים אופניים  

. הסוג הראשון  69(lesskdocתלויים בתחנות אלה )

ה של מאות תחנות עגינה ברחבי העיר, סכולל פרי

 םלשכור אופניים ולהחזיר דרכן המשתמשים יכולים 

 מסוג זה אופניים שירות שיתוף ימוש. בסוף הש

כמעט תמיד בבעלות עירונית והאופניים המוצעים 

כמו פריז ומילאנו,  ך כלל ידניים. חלק מהערים,בדר 

 מציעות גם אופניים חשמליים. מרבית הערים

מתמחרות את השירות כך שישנו תשלום ראשוני 

נגבה  ואז  השעה הראשונה, חצי השעה או עבור

ספת. חלק ה נושלמ  שעה  או  שעהחצי  כל    עבורמחיר  

משלמים  ם בור ע ,מהערים מציעות גם מנויים 

 וכך יכוליםמראש  קבועסכום משתמשים ה

באופן חופשי במשך פרק הזמן   באופניים  תמשלהש

 של תקפות המנוי.

עגינה לתחנות    ים זקוק  שאינםשיתוף אופניים  שירות  

ומאפשר הן  על ידי חברות פרטיות  לרוב מנוהל

והן השכרה של ל אופניים חשמליים השכרה ש

להשכיר את האופניים בכל . ניתן אופניים רגילים 

, ולסיים את באמצעות אפליקציה  ים זמינ   ם מקום בו ה

לרב   הזשירות  .  המשתמש חפץ ה בכל מקום בו  הנסיע

ופניים על מסלולי הנסיעה,  איוצר בעיה של השארת 

יו נ   עיריית באזורים שמפריעים לתנועה ולהולכי הרגל.  

כי יש   הקבעלפתור סוגיה זו, מץ מא במסגרת  ,יורק

טר וחצי  של מ במרחקמסוג זה ם נות אופניי להח

בתקנה סיאטל  70.ממרחב ההליכה של הולכי הרגל 

  3להיות במרחק של    צריכים דומה קבעה כי האופנים  

רות קביעות אלה שתי הערים מתקשות למ 71ר.מט

שיפור  לכדי  הביאו  אשר לא  ו  ,הללוחוקים  הלאכוף את  

בארה"ב, אוסטרליה ואירופה,  ם. משמעותי בתחו

ות לרוב זה ים תקנות על שימוש באופניים חשמלי

מהירות  למעט הגבלת , ים לאלה של האופניים הרגיל

קמ"ש   25-בארה"ב ו ל לשעהמיי 20- ל  נסיעהה

 באירופה ובאוסטרליה.

 
 קורקינטים חשמליים

 הקורקינטים טרם אפשרו לחברות ערים רבות היססו 

. ניו יורק, לונדון, סידני ןלפעול בשטח מליים חשה

חברות רם מאשרות כניסת , טם ואמסטרד 

 להוציא מספר) יהןלגבולות ות שירות זה פשרהמא

קורקינטים אופן הפעלת התוכניות פיילוט קטנות(. 

: dockless אופניאופן הפעלת דומה ל חשמליים 

חונים בחופשיות ברחבי ערים וניתן  הקורקינטים 

. ית ברה הרלוונטחהדרך אפליקציה של  להפעילם 

פשוטה תחבורה  ים מאפשר הקורקינטים אמנם 

  הגובר  השימוש אך ,שאינה מזהמת מאוד  ונגישה

אופן והיקף  נוגע לסוגיות שונות בציף קשיים והעלה  ה

בכל רחבי העולם משתמשי קורקינט רבים  .שימוש ה

הולכי  ות עמוס נוסעים באופן לא זהיר, על מדרכות 

רכות, מפרים ועל המד   הסלולי הנסיעים על מרגל, חונ 

 72לכל משתמשי הדרך.חוקי תנועה וגורמים מטרד 

. בסוגיות אלהעמדות שונות  נוקטות  שונות  ערים 

הקורקינטים חלים אותם רוכבי על במוסקבה למשל, 

 שיקגו ופריזב 73.אופנועים חוקים כמו על רוכבי 

לעומת זאת ישנה הגדרה ייעודית בחוק לקורקינט, 

זה שונה חבורה התייחסות לאמצעי ת הו
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למרות  .מההתייחסות לכלי התחבורה האחרים 

היא שהשקעה  קשיים אלה העמדה הרווחת בעולם 

בתחום התשתיות והן ברגולציה תטיב  , הןמתאימה

של  מתקדם  הקורקינטים מהווים סוג עם כולם שכן

 תחבורה ירוקה שיכולה לעזור להקל על הגודש

 בדרכים.
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אופניים בבעלות העירייה )דרך   15,000-בעולם. עם למעלה מ מוביליות-המיקרות בתחום פריז היא אחת הערים המובילו

פריז מלאה   74קורקינטים חשמליים 20,000-חשמליים, ועוד כ  30%(, ביניהם Velib Metropoleחברת האופניים 

הראשונות בעולם, היא אחת ממערכות שיתוף האופניים  ropoleVelib Met. 75ירוקות באפשרויות התניידות נגישות ו

 . 76שיקגוו המבנה שלה הועתקו למקומות רבים בעולם ביניהם לונדוןשיטתה ו

  10,000הוספת בכיום פריז משקיעה בסלילת נתיבי אופניים ייעודיים ובטוחים, חיבור נתיבים קיימים לרשת סדורה וכן 

ים בעיר, אך ילדים ניים או קורקינטים חשמלי. אומנם אין מגבלת גיל לרכיבה על אופ77מיליון אירו 015של חניות בעלות 

. כמו ברוב הערים, אין  78אירו להפרת החוק 90חייבים לחבוש קסדה בזמן השימוש ומסתכנים בקנס של  12מתחת לגיל 

י הקורקינטים ריבו . בשל79קמ"ש 25ה של צורך ברישיון לרכיבה על אופניים חשמליים המוגבלים במהירות נסיע

 ,. במאמץ לצמצם את הפגיעה הנגרמת על ידי אמצעי התחבורה הללותושביהביקורות רבות מצד    פריז ספגה  ,החשמליים 

באזורים עם תנועת הולכי רגל בלבד קמ"ש  8-קמ"ש, שאף עשויה להיות מופחתת ל  20-הגבלת מהירות ל  ים בוחנ בעיר 

על אירו בגין רכיבה  513על הנוסעים באופן מסוכן:  נסות כבדים תטיל קתקנה שת פריז מחוקק. כמו כן, 80משמעותית

 .81מכוניותרגל או באופן המפריע לתנועת הולכי  חנייהאירו ל  35-המדרכה ו

 

בזכות מזג האוויר הנוח, המרחקים הקצרים )שטח  מוביליות -מיקרותל אביב נחשבת למקום אידיאלי לשימוש באמצעי 

אופניים   1,900שמפעילה העירייה מציע מעל  אופן"  -"תל   . שירות חנייהבלבד( והמחסור בקמ"ר    52, הוא  שטוח ברובו  העיר,

תחנות עגינה ברחבי העיר. השירות סובל בשנים האחרונות מתחרות קיצונית מהמגזר הפרטי, מכיוון  200-זמינים ב

ים לשימוש פרטי. מתחרה נוסף ם מיובאכלי   400,000  -ותר מים וקורקינטים חשמליים הפכו פופולאריים מאוד, עם ישאופני

. בנוסף לאלה, מאז  העיר   ברחבי  הסינית המפעילה אופניים שיתופיים ללא צורך בתחנות עגינה  Mobikeחברת    לשירות היא

ם כי . לפי נתוני העירייה פורסBird, Wind ,Lime עולמיות לות בעיר חברות הקורקינטים החשמליים הפוע 2018אוגוסט 

 והנתונים ממשיכים לעלות. - משתמשים  200,000כב, עם שימוש של נסיעות בר  90,000חסכו שמליים נטים החהקורקי 

והן להולכי הן לרוכבים עצמם  הקורקינטים החשמליים בטענה שהם מסוכנים ישנה ביקורת רבה ברחוב התל אביבי על 

שהגבילה תקנה עיריית תל אביב את פרסמה  2019וסט אוג. בושחנייתם ברחבי העיר ללא מגבלה מפריעה לתנועה, הרגל 

ש. בנוסף הקצתה לשתף עם העירייה את המידע אודות השימו חברות מה רשהוד כלים בלבד  2,500 כל חברה להפעלת 

ורשת העירייה להחרמת הכלי. כמו כן ד הוביל וחניה שלא לפי אזורים אלו יכולה ל  ,יעודים לכלים העירייה אזורי חנייה י

 ם בכל רחבי העיר ולעודד את הרוכבים להימנע מרכיבה על המדרכות. זור שווה של הכלי יות ההשכרה לוודא פמחבר
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 העתיד רכבי

 חשמליים יםרכב
. בניגוד לרכב ת הרכבהמשמשים להנע ברכב חשמלי נעשה שימוש בסוללות נטענות להפעלת מנועים חשמליים 

כלי הרכב החשמליים מונעים  ,יעילותו כדי לשפר את בסוללה חשמלית רק  ועושה שימושן המונע בבנזיהיברידי, 

עותית בעשור האחרון, וכיום מדינות התקדמה משמ כלי הרכב החשמליים טכנולוגיית  .בלבד  באמצעות חשמל

. מסורתיים   בכלי רכבמשימוש    הנובעלהפחתת הזיהום  וזמין    רלוונטי  חשמליים פתרון  ברכבים ברחבי העולם רואות  

שירותי  )ניידות כשירות(, שכן MaaS-ה פכת אים תפקיד משמעותי במהיים ממל, הרכבים החשמלכןו כמ

  .הרכבץ בעלויות תפעול להפיק תועלת רבה מקיצו ים התחבורה עשוי

 
 תוכנית לאומית

 במאמץ להפחית את זיהום האוויר ולקדם את רכישות

מדינות רבות  ם,בהוהשימוש  כלי הרכב החשמליים 

ית הממוקדת לאומנית תוכ הנהיגו ולם ברחבי הע

ייצור ופיתוח תשתיות  לצד  בעידוד וקידום שימוש

על ש נקבע עבור רכב חשמלי. לדוגמא, באיטליה

תחנות טעינה לרכבים  להתקיןתחנות דלק חדשות 

" Crit'Airבצרפת, תעודות איכות אוויר "   82חשמליים.

נמוכה. התעודה מקנה  ים עם פליטהמוענקת לרכב

בכביש  מסוימים ורים באזמה נוחים וקד  חנייההסדרי 

. בנוסף בצרפת ים מופחתי פליטות וכן גישה לאזור

"  Invest for the futureהתוכנית הלאומית "

מעניקה מענקים לקהילות עבור התקנת תשתיות 

      83.באזורן טעינה לרכבים חשמליים 

 
 יעדים לאומיים

הגדרות העולם קבעו יעדים וממשלות רבות ברחבי 

כחלק מהמאמץ   ורם באזי רכב עתידם של כלבנוגע ל

לצמצם את זיהום האוויר. הולנד לדוגמה קבעה שעד 

של  התהינ כלל מכירות המכוניות במדינה  2030

מוסקבה מתכננת   84.שאינם מזהמים בלבד רכבים 

סים להחליף את כל צי האוטובוסים שלה באוטובו

רשות התחבורה   85ם.לוש שניחשמליים בתוך ש

שחצי מכלי    2025  ת עד ת של הלסינקי מתכננ האזורי 

  86.יהיו חשמליים בשטחההרכב 

 

 הטבות ותמריצי מס  

במטרה לעודד את תמריצים מדינות רבות קבעו 

 כולליםאלה  תמריצים השימוש ברכב חשמלי. 

הטבות כלכליות הטבות מס ברכישת רכב חשמלי וכן  

רפת מקנה שתיות טעינה. צלעידוד התקנת תשונות 

וכה ומעניקה ה נמיטס לרכבים בעלי פלהטבות מ

, " ADVENIR"בונוסים רבים, במסגרת תוכנית 

עסקים ו לאזורים בהם אזרחים פרטיים, עיריות 

בקליפורניה במסגרת  87.התקינו תשתית טעינה

תר  וי  הושקעוית הנחות עבור רכבים לא מזהמים  תוכנ 

דרך   ,רכבים חשמליים   218,000-במיליון דולר    480-מ

  2017-0201.88בין השנים  ,ת הטבות שונו
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חשמליים. המדינה מקנה הטבות מס  נורבגיה ידועה ברחבי העולם בגישתה החדשנית והיעילה לקידום שימוש ברכבים 

רה הנחות בכבישי אג הנ קמים בדלק. בנוסף משמעותיות לעוברים להשתמש בכלי רכב חשמליים במקום בכלי רכב מונע

נקודות טעינה  10,000-. ברחבי המדינה יש יותר מ89שתמש בנתיבי תחבורה ציבוריתהב חשמלי ל לנהגי רכ איפשרהו

מכלי הרכב הנמכרים במדינה הם כלי רכב חשמליים   60%. כבר היום  90נקודות טעינה מהירה  1,500-ויותר מ  סטנדרטיות 

שיעור הרכבים למתואר, . בהתאם 91המים לגמרי להפסיק את מכירת רכבי הדלק המז 2025עד ונורבגיה מתכננת 

 .92לל הרכבים בנורבגיה גבוה בהרבה מכל מקום אחר בעולםמליים מסך כ החש

 

, ולצמצם את פליטת גזי החממה 2030עד שנת    70%שמה לה למטרה לצמצם את פליטת גזי החממה ב    שבדיהממשלת  

ם כלי הרכב לא רק  מסווגירה זו. בשבדיה ק ממטנם חלי מאמציה בתחום הרכב החשמלי ה 93;2045לחלוטין עד שנת 

"ירוקים" המזהמים מעט יחסית, ולכלי רכב "סופר ירוקים" אשר  , אלא ישנה חלוקה לכלי רכב מזהמים  למזהמים ושאינם 

טבות מס  הנים מהלא פולטים מזהמים כלל ומבוססים הנעה חשמלית לחלוטין. בעלי הרכבים ה"סופר ירוקים" נ 

במסגרת   ;”Klimatklivetכנית “תואת  שבדיה קידמה משמעותית  בים. כמו כן,  יותר משאר בעלי הרכ  וסובסידיות גבוהות 

 עמדות טעינה.  14,000-התוכנית העבירה הממשלה כספים שהובילו להקמת למעלה מ

 

 

  



 

 26 

 יםרכבים אוטונומי
 תהתערבו  מאפשרים או    םבים דורשי . חלק מהרכהוא רכב הנוסע באופן עצמאי על ידי זיהוי הסביבה  רכב אוטונומי

ים לא פותחה במלואה מדינות שונות וחברות יטכנולוגית הרכבים האוטונומש  למרות .  וחלק כלל לאצמת  ממצו  נהג

, מוניות ועוד. טרנזיט-, מיקרוטיים פר  עבור כלי רכב שונות משקיעות משאבים רבים בפיתוח ובניסויים בתחום:

 ב החדשני. התעבורה שלהן כך שיתאימו לכלי הרכ מדינות שונות החלו להתאים את תקנות , בנוסף 

 

 ניסויים לכלי רכב להסעת המונים

ים נמצאים בחזית יאוטובוסים ומיניבוסים אוטונומ

בעולם. ים יפיתוח טכנולוגית כלי הרכב האוטונומ

העולם רואות באוטובוסים ערים שונות ברחבי 

ם דרך יעילה להפחתת הגודש. יימם אוטונוימיניבוסב ו

 טובוסיםוות מסוימות אישרו למיניבוסים ואמדינ 

ים לבצע ניסויים בסביבה האמיתית, קרי:  יאוטונומ

למשל סוכנות התחבורה  בשבדיהברחבי העיר. 

ים ללא נהג סהלאומית אישרה להפעיל שירות אוטובו

 94ולם בחינם. ברחובות שטוקה

 

 חקיקה

הלא רחוק בורה האוטונומי  בכדי להתכונן לעולם התח

מעדכנות ומתאימות את חוקי   חבי העולם מדינות בר 

. בתוך כך, שלל תחומי התעבורה הותאמו התנועה

לתחום המתפתח. לדוגמה: ביטוח רכב )"חוק כלי  

רכב אוטונומיים וחשמליים" של הפרלמנט 

סגרת הקיימת לביטוח רכב  בבריטניה, מתאים את המ 

מו לרכבים אוטונומיים כעל ידי הרחבת ביטוח חובה 

רישיונות נהיגה )שר התשתיות של  ,95גם נהגים(

הולנד הודיע על מערכת "רישיונות נהיגה" לרכבים 

אף צבע הנתיבים בכבישים )"חוק ו  96(ים יאוטונומ

תנועת הדרכים" של פינלנד מימן את הצביעה  

ללבן,  ם הצהובים בכבישים המחודשת של הקווי 

 . 97ם(י ומימתאים יותר לרכבים אוטונ ה

 

 אתרי ניסוי 

רבות המשקיעות בפיתוח כלי רכב  ות ומדיניערים 

ים הקצו אזורים ייעודים לניסויים בכלי הרכב יאוטונומ

. המיועדים לבחינת הטכנולוגיה ואבות הטיפוס 

גריה בסינגפור, יפן, דרום קוריאה, ספרד, צ'כיה והונ 

המושכים משקיעים ומפתחים אתרי ניסוי  נם יש

 רבים בתחום.
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פור, בשיתוף עם האוניברסיטה הטכנולוגית של נאניאנג, הקימה אתר לטובת ניסויים ומחקר בכלי רכב אוטונומיים. סינג

  במספריל מיניבוסים אוטונומיים מתכננת להפעהאתר משחזר את מזג האוויר הטרופי הקיצוני במדינה. לצד זאת סינגפור 

ה רשות ממשלתית שייעודה התמודדות וניהול העיסוק ברכב . כמו כן סינגפור הקימ98אוניברסיטהאזורים, כולל בשטח 

 האוטונומי תוך צמצום אי הוודאות והבלבול בנושא ושיפור התיאום בין המגזר הפרטי לממשלה בתחום.

 

רכבים אוטונומיים" של אוטונומיים ב"מדד המוכנות ל ההמתקדמת ביותר בתחום הרכבים ו המוכנההולנד מדורגת כמדינה 

KPMG ה, בשיתוף עם שכנותיה, פועלת לפיתוח טכנולוגיות רכב אוטונומיות יעודיות להובלת מטענים, ומתכננת . המדינ

ה משקיעה בפיתוח מסגרת בנוסף המדינ . 99הערים הגדולות במדינה להשיק יותר ממאה מחלקות של משאיות ללא נהג בין

ם שיעודדו שימוש בכלי רכב אוטונומיים והכריזה  מיים ובמסגרת כך חוקקה חוקים חדשי חוקית לטכנולוגית הרכבים האוטונו

 .100על רישיון נהיגה ייעודי לרכבים אלו

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 28 

 MaaS-כה בתמי 
ד  ( היא התפיסה הרואה באמצעי התחבורה השונים שירות אחMaaS: Mobility-as-a-Serviceחבורה כשירות )ת

ה של התהליך לצרכני התחבורה כליב היחסהוא  תפיסהההרעיון המרכזי בבסיס מותאם לביקוש.  הנדרש להיות

מתפיסת התחבורה הרווחת עד היום  סס על צרכיהם. זאת, בשונהביהם בהתלדרישות התחבורה שירות התאמתו

משתמשת ברשת התחבורה הציבורית   MaaS- פיסת הבהתאם לכך ת . על הנוסעים סטטיסטי שתוכננה לפי מידע 

עה המודרנית כוללת מספר שירותי  לל משתמשי הדרך. דרך הנסיכחלק משלם שמטרתו ניידות ונגישות יעילות לכ

במלואו   תכנון המסלול, MaaS-מצעי תשלום שונים. על פי הדורשים שימוש באפליקציות שונות ואתחבורה, ה

, לת את כל אמצעי התחבורה. בשל המורכבות הרבהלשמתכ  בדבלאחת פורמה טדרך פל תבצעמ עליו התשלוםו

 העולם. ימינו אתגר מרכזי עבור מדינות וערים גדולות ברחבי מהווה גם ב  MaaS- י עקרון התכנון על פ

 

API’S

ת הנדרשת על מנת לפעול על פי  הטכנולוגיה הבסיסי

MaaS   היא היכולת להשתמש בממשקי תכנות

( המסופקים על ידי מפעילי  APIיישומים פתוחים )

תן  אלה ניעל ידי פתיחת ממשקים  התחבורה השונים.  

ג' שונים גישה למידע  לספק למפתחי וספקי צד 

  101הבסיסי של מפעילי התחבורה

 

 דע פתוח מי 

ממכשירים חכמים  מידע פתוח ושיתופי הנאסף 

פתרונות ניידות  בפיתוחסייע ותשתיות תומכות י

וכן בתחבורה יעילה וברת קיימא.  MaaS- התומכים ב

 -הנתונים עשויים להיות מועילים לגורמים שונים 

חבורה  תמשי התחבורה, למפעילי התלמש

ולממשלה. אומנם מפעילי   MaaSהציבורית, לספקי 

 ים אתתחבורה ציבורית לעתים קרובות משתפ

  , אך מפעילים אחרים כמעט ולא עושים זאת נתוניהם

וח מחייבת  . מדיניות מידע פתאלא אם נדרשים לכך

  102. תפיסההיישום ותזרז את  הזחסם תפתור 

 

 MaaSפלטפורמות 

 תבאמצעודי ביטוי לרוב בא לי MaaSמימוש 

סיעה  יה, שתציע שירות עבור כל שלבי הנאפליקצ 

ת תחבורה המציעה  )"מדלת לדלת"(. כיום, כל חבר

שירות כלשהו מנהלת אפליקציה או פלטפורמה  

נדרש   Lyft-ו  Uberכדי להשתמש ב , נפרדת. לדוגמה

להשתמש באפליקציות הייעודיות שלהן. אולם רבות 

ות לשירעות בנוסף קשר  רה מצימפלטפורמות התחבו

. רוב למשל להשכרת אופניים או קורקינטים, נוסף

ממשק שירותים ים לשירותי התחבורה מעדיפ נותני

  תממשק, ולא לההםשונים לפלטפורמה של 

, עניין שמציב אתגר עבור חרגורם אלפלטפורמה של 

, ערים רבות מפתחות לכןהעיר והממשלה. 

את   ותת משלהן, המציגודיייעו MaaS פלטפורמות

ונים של כלל נותני השירותים ומפעילי אמצעי  הנת

ת הקיימ Whimית יה, כמו למשל אפליקצ התחבור

 בהלסינקי.

 

 כרטוס ותשלום 

, הדורשים תשלום  השילוב של אמצעי תחבורה שונים

, מקשה על  במסלול נסיעה אחד באמצעים שונים, 

. מערכת כרטיסים חכמה  כולו  המסלולהתשלום עבור  

יקציה או כרטיס(  שר דרך פלטפורמה אחת )אפלתאפ

וכך תהפוך את  לשלם עבור כל אמצעי התחבורה

. מערכת זו עשויה לכלול גם הנסיעה לפשוטה יותר

אפשרות לשלם עבור שירותים אחרים כמו חנויות, 

הוא כרטיס   Tmoney-מסעדות וכדומה. בסיאול ה 

תו באוטובוסים, ברכבת שניתן לשלם באמצעו

כאמצעי  מוניות, אך יכול לשמש גם התחתית וב

,  וסרטנוסף על מערכת הכ . רבותתשלום בחנויות 

לאפשר תשלום   םהתחבורה השוני מפעילינדרש מ

 ואינ לעתים קרובות, דבר שבאמצעות צד שלישי

  המהווה חסם  לא עדכנית,  רגולציה מתאפשר בשל 

. MaaS  פיתוח תשתית בפני
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עירונית    MaaSת משרד התחבורה הפיני הציב אסטרטגי.  MaaSשהציעה שירותי    כעיר הראשונהבות  לעתים קרו  נתפסת הלסינקי   

תמוך בכך, הלסינקי הגבילה את כדי ל . Whim -הקיימת כיום  את היסודות לאפליקציה היוותהשלמעשה , 2011עוד בשנת 

  8,500מעל  Whim לעכשיו יש לאפליקציית  את שירותי התחבורה הציבורית. נכוןמאוד פרה יפרטי וש לשימוש ברכב התמריצים 

כב, שיתוף מכוניות תחבורה ציבורית, מונית, השכרת ר   שירותי תחבורה שונים:  עבור  באפליקציה אחת   מתכננים ומשלמים שמנויים  

התשלום מתבצע  התחבורה הציבורית בעיר ומספר חברות מוניות. שיתופיים. האפליקציה נגישה לכלל אמצעיפניים ואו

נסיעות   2.15  בממוצע  ות דרך האפליקציה מתבצעבאמצעות כרטיס אשראי המקושר לחשבון.    טרם הנסיעה או אחריה, ציה,  באפליק

כל  מ 42% ;שלא משתמש באפליקציה הממוצע דם הא ידי שמתבצעות על נסיעות  1.6לעומת  ,תחבורה ציבורית בביום לאדם 

יותר מאשר   הנסיעה במוניות פי שלושמשלבים    השירות ת; משתמשי  תחבורה ציבורי נסיעות בעם    ות האופניים בעיר משולב  נסיעות 

ים השימוש בכלי רכב פרטי צמצום , הפחתת הגודש בכבישים היא  של כלל הנתונים האלה התוצאה קי.נ בהלסי  עהנוסע הממוצ

, וככזו  טי רכב פר פקת אלטרנטיבה אטרקטיבית ותחרותית לבעלות על מס  Whim. ותית בצורה משמע טובה יותרנסיעה  וחווית 

 .שימוש ברכבים פרטיים הנגרמות מ הגודש והפליטות  מפחיתה את 
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 הליכתיות 
ותי חשוב, לצד שיר  אמצעיהליכה היא    ה.בי העיר הן חלק חיוני במהפכת התחבור תשתיות מתאימות להליכה ברח

האחרון" ולטובת שיפור הדרך בה אנשים מגיעים מבתיהם /מטר הראשוןו"הקיל ם להתמודדות ע, יליות במו-מיקרו

רכב להולכי רגל  השימוש בכלי רכב פרטיים. העברת המיקוד מכלי ם תוך צמצו לעבודה או לאזורי תחבורה ציבורית 

 ה.להליכ יפורים טכנולוגיים ייעודיים וכן ש דורשת שיפורים מבניים 

אופן בו ערים מגבילות את השימוש במכוניות בשטחן, בין מההמרכיב המרכזי בגידול במספר הולכי הרגל מושפע 

ולכי רגל עלאת מחירי החנייה בתוך העיר או מתן העדפה להאם על ידי צמצום הכבישים והקמת פארקים, ה

וספסלים משפיעה מאוד  , צלמנוחה אזוריספת של שבילי הליכה נעימים, יר. תובאזורים עמוסי תנועה בתוך הע

  על הערים הפופולריות כיום.

 

 מבנה עיר מותאמת להליכה 

רשתות שבילים  קיימות בעיר מותאמת להליכה 

ורית וכן פזורות המחברות אנשים לתחבורה ציב

חה נעימות לאורך ברחביה אפשרויות לישיבה ומנו

לצמצם את ם ירוקים מסייעים שטחי הדרך. כמו כן, 

של  בנסיעה ולהגדיל את כמות ההליכות  השימוש

הפיכת מסלול רכבת ישן  ,בניו יורק 103.התושבים 

(, יחד עם  High Line-ה) כה יפה ונעים למסלול הלי

מרכזי מרכיב  מהווים  הגדול, הסנטרל פארק

לעיר הכי נחשבת ש בהפיכתה של ניו יורק לעיר

 רבותסיאול השקיעה  104.ה"בבאר  תומכת הליכתיות 

שבילי   כמות  הגדילה את יכה בה ובאפשרויות ההל

  2018.105 בשנת   141-, ל 2016בשנת    81-מ  ההליכה

 

 בטיחות הולכי רגל

בטיחות  שם דגש על " Vision Zeroבשטוקהולם "

לצורך   .ון והנדסת תשתיות הדרכים הולכי הרגל בתכנ 

, מהירות הנסיעה המותרת  את בעיר פחיתו ה ,כך 

את   כננותירחובות ו  סללו  מספר הכיכרות,את  הגדילו  

 ,כך שיופחת הסיכון עבור הולכי הרגל רמזורים ה

הפחתת הסיכון   .106רוכבי האופניים והאופנועים

 הנותנת קיימת טכנולוגיה ל פשרת הודות מתא

כלי רכב. בלונדון יש  על פניהרגל  ולכיעדיפות לה

הולכי רגל על  המתעדפת טכנולוגיית רמזור חכמה 

תוכנית סן פרנסיסקו ב  107.ת ואופנועים כוניופני מ

"WalkFirst" מעורבות ציבורית עם ניתוח  השילב

וסיבת תאונות הדרכים  מיקום טכני וסטטיסטי של 

יצרה ו ,ברחובות העיר  הולכי רגל הן מעורבים ב

לטכנולוגיות ולאופן  ית ידע מעודכנות בנוגעתשת

התכנון שמצמצם את תאונות הדרכים הללו באופן 

 יל ביותר. היע

 

 תמריצים

ונדון הציע אסטרטגיית תעבורה חדשה ראש עיריית ל

  2.1 , בשווי TFL Healthy Streets Portfolioבשם 

, שתתמקד ביצירת רחובות מיליארד ליש"ט

עיריית מוסקבה הנהיגה   מתאימים יותר להליכה.

מיליארד דולר להתאמת   2תוכנית בעלות של 

  233ך שופצו התשתיות להולכי הרגל. במסגרת כ

ונפתחו   200%-הורחבו בכ , אזורי הליכה רחובות 

 ,עשרות אזורי הליכה חדשים וציוריים. סינגפור 

- ותה עד כה כ שעל  "Walk2Ride"במסגרת יוזמת 

באורך של  שים הקימה שבילים חד מיליון דולר  300

גשרים עיליים  384ופארקים חדשים, לצד  ק"מ  200

תחנות אוטובוס. להולכי רגל עם תשתיות מותאמות ל 

ה סדנאות המלמדות את מציע ת טוקיועיריי 

,  קירות   ,גגות על    ירוקים יצר שטחים  התושבים כיצד לי

  108.ם כאלהחניונים ומציעה תמריצי מס למאמצי 
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בכל העולם. חנויות מעצבים לכי רגל  העיר ניו יורק מדורגת בעקביות כעיר הכי תומכת הליכתיות בארה"ב, והיא בין הידידותיות להו

ם את ניו יורק לעיר שגורמת לרצות להסתובב יות זולות ומוזיקאים רבים לאורך הרחוב הופכי סעדות מפורסמות, פיצריוקרתיות, מ

צו תשתיות ההליכה, כך גם בברוקלין ובאזורים מרכזיים לאורך נהר ההדסון ובשכונות המזרחיות של העיר שופ  בה בהליכה ברגל.

שנייה מיילים של שבילי הליכה. תחנות הרכבת התחתית קרובות מאוד אחת ל  58-ישנם יותר מ  לבדוסנטרל פארק  בעיר. ב   נוספים 

סתובב בה דקות לתחנה בה עובר הקו הדרוש. כמו כן, הצפיפות הרבה בעיר מאפשרת למ  10-15-יכה של יותר מהל  דורשות ולא  

בעיר שלוש שכונות המתאימות    י העיר לא מחזיקים ברכב בבעלות פרטית.ב. מרבית מתושאת מבוקשולא להרחיק על מנת להשיג  

 והו. כמו כן הרחובות בעיר ממוספרים בסדר הגיוני באופן שמקל מאוד על הניווט. יינה טאון ונ קטנה, צ'להליכה במיוחד: איטליה ה
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 גמישות בשעות העבודה  בונוס: 
והעומס ודש גהשמרבית  כיוון. 109 (TDM) ם בתחבורהביקושישעות עבודה גמישות עשויות להיות חלק מניהול 

יש להתמקד בצמצום כלי רכב  על מנת לצמצמו, היום בשעות השיא של צירים מרכזיים ב בכבישים מתמקד 

 מסגרת הזמן שהעובדים לשנות אתח עירוני מספר מוסדות מחקר לפיתו לצורך כך הציעו. וסעים בשעות אלוהנ 

חדשנית גישה  ת ות העבודה משקפ. גמישות בשעאים ממנה בסוף היום מגיעים לעבודה בשעות הבוקר או יוצ

ים בין האפשרויות ת שינוי התנהגותי מרצון. מקומות עבודה גמישים משלבמתפתחת: ניהול גודש באמצעוו

וכך גם מעלים את התפוקה  ,ר שעות העומס והטבות ארגוניות כמו פיזוהשונות של גמישות שעות העבודה 

 .110ש בכבישיםוגם לוקחים חלק בפתרון הגוד  ים ושביעות רצון העובד 

 

העובדים   פריון  לשפר את   גם כן  יכולה  חוץ למשרד )מהבית או ממקום אחר(עבודה מלצד גמישות בשעות העבודה,  

חוקי שעות נוספות ותמריצים טובה יותר של תנאי העבודה לחייהם הפרטיים.    והתאמה  ידי צמצום זמני הנסיעה  על

  111זמן.הבאותו  ים בכביש שנוסעים  פר האנשים מס שלתיים כמו הפחתת מיסים יכולים לסייע בהפחתת ממ

 

 יםתמריצים ממשלתי

 עשוייםנוספים  הפחתת מיסים ותמריצים כלכליים 

ה לעודד חברות פרטיות להחליף את שעות העבוד 

של עובדיהן באופן שיפחית את מספר המכוניות 

עירייה קיימה  ה בטוקיובכביש בשעות העומס. 

 העבודהשבועיים לשינוי שעות  במשךקמפיין 

  112.זואימצו מדיניות חברות   260-יותר מ בעקבותיו

 

 חוקי שעות נוספות

עשויים להשפיע על העומס  חוקי שעות נוספות 

לעבוד ו לאזן בין שעותיועובד אשר יכול בכבישים. 

יכול לנסוע לעבודה   יום אחר,פחות ביום אחד ויותר ב

עומס, או לכל הפחות, שעות עות שאינן שעות הבש

קנדה, ניו זילנד  ,אנגליה במדינות  מקובל.שונות מה

המוגדרים בחוק   קריטריונים ו ואירלנד יש מנגנונים 

. כחלק  חברות נאי עבודה גמישים בלהסדרת ת 

 קשה למעסיק לתנאימתוכניות אלה עובד מגיש ב 

לדחות את  לאשר או רשאיהמעסיק ו עבודה גמישים 

 113.אלוחוקים התנאים בהבקשה לפי 

 

 הצעה לתוכניות

פרויקט ניסיוני,  2006-עיריית יוסטון יזם בראש 

""Flex in the City  את  שינובמסגרתו המעסיקים

עובדיהם למשך שבועיים כדי שעות העבודה של 

   114עומס.לשפר את הגודש בכבישים בשעות ה

  16.8-בשבועיים אלה הפרוייקט הביא לחיסכון של כ 

במדיניות זו גם ת רבות המשיכו מיליון דולר וחברו

בסינגפור השיקה  115.ר תום התקופה הניסיונית לאח

 Travel"( את יוזמת  LTAית )ת רשות התחבורה היבש

Smart Network " , במסגרתה מעניקה הרשות

בדיהן תמריצים כספיים לחברות המעודדות עו

להשתמש בתחבורה ציבורית בשעות שאינן שעות 

נגפורי  דולר סי  160,000השיא. עסק יכול לקבל עד 

עבור גמישות זו לעובדים. מריקאי( א 120,000$)

חברות לקחו חלק   12 , 2012מאז השקתה בשנת 

  116ת.בתוכני
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את היתרונות המשמעותיים של הגישה  ציגהברייסבין אוסטרליה הושק פיילוט של יום עבודה גמיש ש 2009בשנת 

ארגונים פרטיים  20חודש וכלל כט ארך למעסיקים והן לצמצום הגודש בכבישים. הפיילו , הןלעובדים הן ת יההוליסיט

יר. למשתתפים הוצעו שלוש אלטרנטיבות לגמישות עובדים, באזור התעשייה של הע 900וציבוריים, המעסיקים סה"כ 

ת משך הנסיעה בשעות לך הפיילוט, הופחשות בשעות העבודה, שבוע עבודה מרוכז או עבודה מהבית. במהבעבודה: גמי

  6,100בקרב המשתתפים. בסה"כ צומצמו  32%-ך הנסיעה בשעות העומס בערב הופחת ב ומש 34%-העומס בבוקר ב 

בשביעות הרצון של העובדים  80%בפריון העובדים לצד עלייה של  68%הפרטי. זוהתה עלייה של ק"מ של נסיעה ברכב 

 . 117ידו שהיו רוצים להמשיך בעבודה בהסדר הגמישמהמשתתפים הע 92%מהאיזון בין הבית לעבודה. 
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 ירוג מלא ד

  

הליכתיות MaaS-תמיכה ב רכבי העתיד מיקרו-מוביליות שיתופית תחבורה שיתופית תמריצי מס חנייה הסעת המונים ציון עיר דירוג

5 5 5 3 5 5 5 4 4.56 לונדון 1

5 5 5 4 5 2 5 5 4.48 הלסינקי 2

3 5 4 5 5 3 5 5 4.44 סינגפור 3

5 3 5 5 5 3 5 4 4.36 אמסטרדם 4

5 3 5 3 5 5 5 4 4.36 אוסלו 5

5 5 5 4 5 3 3 5 4.35 סטוקהולם 6

5 3 4 5 5 3 5 4 4.26 מדריד 7

5 3 5 5 3 3 5 4 4.1 פריז 8

5 3 4 3 5 3 5 4 4 סיאול 9

3 5 5 4 5 3 3 4 3.97 ברלין 10

5 5 5 4 1 3 5 4 3.91 טוקיו 11

3 3 4 5 5 1 5 4 3.8 סן פרנסיסקו 12

5 3 3 3 5 2 5 4 3.77 ניו יורק 13

3 5 4 4 3 5 3 3 3.69 מילאנו 14

5 1 2 3 5 1 5 4 3.34 סידני 15

3 1 3 5 5 1 5 3 3.32 שיקאגו 16

1 5 4 2 5 2 1 4 3.02 הונג קונג 17

1 3 2 4 5 1 3 4 3.01 מוסקבה 18

3 1 4 4 5 1 3 2 2.85 בוסטון 19

3 3 4 5 3 1 1 3 2.84 תל אביב 20

3 3 3 3 5 1 3 2 2.82 סיאטל 21
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 יות אחר
העמדות  .2018-מה בללא מטרות רווח שהוקחל"צ עצמאית , Future Mobility ILזה נכתב על ידי  מסמך

ם. אמנם נעשה כל מאמץ ת ע בראיי וח היד ססות על מחקר ונית מחבריו בלבד ומבו הן של מסמךהמופיעות ב 

לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה    Future Mobility IL, אולם  מסמך להבטיח את דיוק המידע ב 

, אך יש לקחת בחשבון עשתה כל מאמץ להבטיח את איכות ודיוק הנתונים  Future Mobility ILמהשימוש בו. 

. רוב המקורות זמינים לציבור. במרבית ים לעיתים תכופות תנ משים עליהם מבוסס המסמך שהמידע והנתונ

 רמת העיר, אם כי במקרים מסוימים המידע מבוסס על נתונים ברמה הלאומית. תונים בהמסמך נעשה שימוש בנ 

 

 

 הצוות 
 

 גלברט -רעותמיכל  

 מנכ"לית

 michal@mobilityil.com: מייל

 

 רן ברודר 

 פרויקטים מנהל

 obilityil.comm@ran: מייל

 

 בורגנזדנה גי 

 חכמהמובילת תחום תחבורה 

 mobilityil.comdana@: מייל

 

 לינוי דמרי

 ואדמיניסטרציה  מנהלת תוכן

 mobilityil.comlinoy@: מייל

 

על עזרתם הרבה בפיתוח   Onward Israelמתוכנית  לי  ס   וסמסוןברמסון, רייצ'ל באומן  מודים לבנט    מסמךכותבי ה

 מאיר על הליווי בתהליך. טמן גוטליב ונגה י, ולנעם קליחבורה העולמימדד מדיניות התבמחקר של ו

  

mailto:michal@mobilityil.com
mailto:ran@mobilityil.com
mailto:dana@mobilityil.com
mailto:linoy@mobilityil.com
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