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לציון  ראשון -א"ת-תניה: ציר אורך

( 20וכביש 2כביש )

א  "ת–העיןראש : ציר הרוחב

( 5כביש )

קילומטר110-כ כ"סה

:חניונים

"  חנה וסע"חניוני 5

מקומות חנייה 25,000סך של 

שאטלים

מערך שאטלים  

תעסוקהלמוקדי 
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 מקומות חנייה25,000כ כ "שיכללו סה, מסוגם בארץהגדולים , חינמיים, "חנה וסע"חניוני חמישה

 גבוההבתדירות , חשמלייםאל ומהחניונים יצאו שירותי הסעות נוחים באמצעות מערך שאטלים

למוקדי תעסוקה המרכזיים בתל אביבחינם 

 בעדיפות נמוכה  –מכוניות פרטיות . ציבורית ונסיעות שיתופיותתחבורה -בנתיבים המהירים התעדוף לשימוש

ש"קמ70–מהירות נסיעה ממוצעת בנתיבים המהירים ; ובתשלום אגרה

אלטרנטיבה בת קיימא לרכב הפרטי

מקומות חניה7,000כ –חנה וסע שפיים  מקומות חניה3,500כ –חנה וסע ראשון לציון 







הפחתה בגין נסיעה בשעות העומסתקציב התחלתי וירטואלי  

צ"בתחבתוספת בגין נסיעה תוספת בגין נסיעה בציותאית



–אלף משתתפים 100גיוס 
אלף מתנדבים בכל גל גיוס 5

עבור שינוי בכדי שתהיה אפשרות לתגמל את המתנדבים
יש לנטר את כלי הרכב המשתתפים ולנתח את  , התנהגותם

הרגלי הנסיעה שלהם

יועבר  המידע הנאסף מרכיב הניטור
למפעיל לצורך חישוב התקציב בזמן אמת

פנגו

שיתוף הפעולה בין המדינה למפעילים הפרטיים מאפשר  
לייבא חדשנות ורעיונות מהשוק הפרטי

פוינטרמוטורולה

https://shlomi.co.il/dev/alternativ/
https://fleet.pointer4u.co.il/Alternative/home


הפחתת השימוש  
והתלות  

ברכב הפרטי  

ברמה הלאומית



בעלי עניין בתכנית

:לכל בעל עניין אינטרס מהותי במימוש והצלחת התכנית

:נדרש שיתוף פעולה צמוד משלושת בעלי העניין העיקריים, על מנת שהתכנית תיושם בהצלחה

מדינה

העלאת מקדם המילוי

העלאת פריון העובדים

  שיפור מצב התחבורה

בתמורה  , הכללי במדינה

להשקעה מועטה יחסית

מעסיקים

עובדים שבעי רצון

חסכון כספי על חניות

אחריות תאגידית

עובדים

הגעה מהירה לעבודה

הימנעות מפקקים

 שביעות רצון גבוהה

יותר



פתרונות

הרמת חסמים
,  תתי פתרונות המסירים חסמים

המונעים כיום שימוש 

בפתרון התחבורה האלטרנטיבי

עידוד שימוש
תתי פתרונות שנועדו לעודד  

שימוש בפתרון התחבורה  

האלטרנטיבי

רכב לפגישות  " / רכב חירום"הקצאת 

תשלום על מספר מוגדר  / מזדמנות 
של מוניות בחודש

פתרונות המייתרים את השימוש ברכב פרטי  

,  לא מאומצים על ידי הורים לילדים קטנים

בשל הצורך ברכב למקרי חירום

עובדים המגיעים עם רכב פרטי למקום 

.  העבודה לעיתים מתקשים במציאת חניה

ניתן להפוך את החיסרון ליתרון במסגרת 

התוכנית

" איכותיות"הקצאת חניות שמורות ו
Carpool-למשתמשי ה

מגבילים/ מתמרצים -סיווג לסוגי פתרונות 



לפתרונות שיושמו בהצלחה בעולם' דוג

קווינזלנד אוסטרליה, בריזביין

עיר מרכזית עם עומסי  •

תנועה רבים

העירייה יצאה בפרויקט  •

ארגונים במגזר  20שכלל 

הפרטי והציבורי הממוקמים  

במרכז העסקים של העיר

34% 32%

החברה עברה לאזור פרברי  •

ורצתה לחסוך מקומות חניה  

בנוסף נחקק חוק במדינה שעל  •

החברות לעודד הפחתה של  

(SOV)נסיעה מעוטת משתתפים 

ב"ארה, אורגוןNIKEחברת 

SOV
98%

SOV
78%

קארפול

10%

זמני עבודה גמישים

5%

אוטובוס/ רכבת

5%

אופניים

2%

:לאחר יישום התוכנית :לפני התכנית

צמצום נסיעות בשעות 

16:00-18:00

צמצום נסיעות בשעות 

07:00-09:00

:הפתרונות שנוסו בתוכנית

גמישות בשעות  

העבודה

שבוע עבודה  

דחוס

עבודה מהבית

:הפתרונות שנוסו בתוכנית

סבסוד שאטלים  

מתחנות הרכבת

חניה מועדפת  

לקארפול

סבסוד תחבורה  

ציבורית

לוקרים  , מקלחות

וחנייה לאופניים

עידוד שינוי  

שעות העבודה



לפתרונות שיושמו בהצלחה בעולם' דוג

ב"ארה, וושינגטון, Swedish Medical Centerבית חולים 

:תוצאות לאחר מימוש הפרויקט :הפתרונות שנוסו בתוכנית

ב"ארה, אורגון, Catlin Gabelבית הספר 

בכמות הנסיעות  12%ירידה של 

ברכב פרטי לבית הספר

:מאפייני האזור והשפעתם

תחבורה ציבורית לא איכותית באזור  

הובילה את המנהלים  , בית הספר

לבחור בפתרונות שאינם משלבים  

תחבורה ציבורית

:תוצאות

16מענק של 

מוניות חינם  

בשנה

סבסוד שימוש  

Carpool-ב

Vanpool-ו

סבסוד מלא 

צ"לתח

חניה מועדפת  

Carpool-ל

Vanpool-ו

First Hillקמפוס Ballardקמפוס Providenceקמפוס דרך ההגעה

50%55%34%נהג יחידרכב פרטי 

19%14%23%קארפול

4%0%3%ואנפול

22%15%32%רכבת/אוטובוס

1%6%1%אופניים

3%8%5%הליכה

1%2%2%(זמני עבודה גמישים)אחר 

אזור המאופיין  

בתחבורה ציבורית  

רבה ובחנייה מועטה אזור המאופיין בתחבורה ציבורית מועטה ובחנייה מרובה

:הפתרונות שנוסו בתוכנית

חניה מועדפת  עבודה מהבית  

לקארפול

חניות ומקלחות  

לאופניים

עבודה במשמרות  

ארוכות בתמורה ליום  

חופש



לחקיקה כופה בעולם  ' דוג

קביעת יעד תקופתי

לצמצום רכבים בעלי נוסע אחד

הגשת תכנית לצמצום 

כמות נסיעות ברכב בעל

נוסע אחד למקום העבודה

חוקקו חוקים המחייבים את החברות להגיש תוכנית  ( כדוגמת וושינגטון ואורגון)ב "במספר מקומות בארה•תיאור

CTR/DEQ-לצמצום הנסיעות הפרטיות של העובדים 

נקבעו קריטריונים ויעדים ברורים להיקף הצמצום הנדרש, ולעתים בשלב מאוחר יותר, במקביל•

(פקוקים)הנמצאות באזורים עמוסים , עובדים הפועלות בשעות העומס100חברות מעל •המשתתפים

וכל שנתיים לאחר מכן לבחינת התקדמות( מדד הבסיס)ביצוע סקרים בתחילת התכנית •אמצעי האכיפה

הן עלולות לקבל קנס( 'מילוי סקרים וכו, תיקון התכנית המוגשת/הגשת התכנית)במידה שהחברות לא משתפות פעולה •

,  התכניות הוכחו כמוצלחות-וושינגטון הצלחת התכנית

עלה שיעור  2016-ל2007כאשר בין 

( HOV)העובדים שנוסעים ברכב שיתופי 

במקומות שלקחו חלק בתכנית4.8%-ב

 ,Solar World: חברות רבות וביניהן-אורגון 

West Lynn10%-הצליחו לצמצם בלמעלה מ

(SOV)נסיעות ברכב בעלי נוסע אחד 



לחקיקה כופה בעולם  ' דוג

הגבלת תקני חניה/צמצום פדיון חניות

תיאור

התנאים

אמצעי האכיפה

הצלחת התכנית

החוק בקליפורניה מחייב מעסיקים מסוימים המספקים 

חניה לעובדיהם להציע מזומן במקום החניה

אך לא הבעלים , מעסיקים המסבסדים חניית העובדים•

של החניות

כאשר ניתן לחשב את הסכום המשולם על החניות•

(Carpool, Vanpool)החניות אינן לרכבים שיתופיים •

עבור כל מקום חניה עבורו לא הוצע  $ 500קנס של עד 

(The Air Resources Boardנאכף על ידי )פדיון 

תקנות להקפאת חניות באזורים עמוסים בעיר כך שאין  

אפשרות לבנות חניות חדשות אלא על חשבון הישנות

החניות צריכות להיות חניות ציבוריות במתקני חניה 

מסחריים ובשטחים מסחריים  

לקבלת היתר לבניית חניה יש להגיש טופס מסודר  

באתר הרשמי של העיר

לצד עליייה , 11%הנסיעות ברכב פרטי לעבודה ירדו ב

הליכה ותחבורה  , כלי רכב דו גלגלי, בנסיעות בקארפול

ציבורית

הפחתת הרכבים הנכנסים

למרכז העיר עקב קביעת  

חניות  מכסת



לחקיקה כופה בעולם  ' דוג

מיסוי חניות
חוקים המחייבים מיסוי על מקומות חניה  

במקום העבודה

תיאור

המשתתפים

אמצעי האכיפה

הצלחת התכנית

12.5%מס על חניה בחניון מסחרי בשיעור של 

המתווסף לתשלום על החניון

מס חניה במקום העבודה שנגבה מהמעסיקים על כל מקום 

אותו ניתן להטיל על העובדים, חניה שהם מספקים

ולשלם את  , באחריות בעל העסק לגבות את המס

הסכום הנגבה בעת תשלום המס על רישיון העסק

חברי  , לקוחות, עובדים: כל החונים בחניון המסחרי

הנהלה  

סכום קבוע  )חוק מיסוי חניות עובדים בסגנון נוטינגהאם סקוטלנדאושר ב, 2019באוקטובר 

.  החוק מעניק לכל המועצות הסקוטיות את הכוח להטיל את המס(. לשנה לרישיון חניה

כבר עתה גלזגו ואדינבורו הראו התעניינות בהטלת המס  

לחניית עובדים על ידי רישום  WPLהנפקת רישיון 

ט לשנה לכל מקום חניה"ליש415באינטרנט ותשלום של 

מקומות חניה 11המספקים מעל , מעסיקים בעיר נוטינגהאם

תלמידים או סטודנטים בהכשרה, מבקרים עסקיים, לעובדים

ממשתמשי המכוניות עברו להשתמש ברכבת  20%

מרוכבי האופניים או משתמשי  8.6%ובנוסף , חשמלית

תחבורה ציבורית אמרו שהתכנית והאמצעים שהיא מימנה  

מילאו תפקיד חשוב בוויתור שלהם על הנסיעה ברכב 

מחקרים שנעשו בנושא גמישות הביקוש למס 

על חניה 20%בוושינגטון מראים שהטלת מס של 

-8%באזורים מסחריים מורידה את הביקוש לחניה ב

4%



תכנית מעסיקים

יצירת מודעותהסרת חסמים רגולטוריים

עבודה מטה בהיבטים 

רגולטוריים להסרת  

חסמים המקשים על  

יישום פתרונות  
תחבורה אלטרנטיביים

התגברות על חוסר  

המודעות הנרחב לפתרונות  
–ולאפשרות ליישמם 

הקיים חרף הביקוש הגובר  

מצד המעסיקים והעובדים

הנעה ראשוניתטיפול בחסמים לוגיסטיים

פעולות לוגיסטיות  

שמטרתן לאפשר  

יישום פתרונות  

המסתמכים על היקף 

רחב של משתמשים  
לצורך מימושם

ראשוניתהוכחת התכנות 

תייצר  , "(הנעת הגלגל)"

נכונות אצל מעסיקים ליישם 

את הפתרונות ותרגיע את  

, חששם הכלכלי

בדרך למימון עצמאי עתידי 

של הפתרונות על ידיהם ועל  
ידי העובדים
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אחריות תאגידית–רתימת המעסיקים באמצעות כלים החשובים להם 

המבוסס על יישום תכנית מעסיקים, במדד האחריות התאגידיתקריטריון חדשליצירת " מעלה"ארגון שיתוף פעולה עם 

:  מדד האחריות תאגידית מסמן את הסטנדרטים המצופים מחברות המחויבות לתחום

;חברות מדורגות כיום רשמית במדד 160

לקביעת סטנדרטים פנימיים, עשרות נוספות בוחנות עצמן עצמאית למול המדד

אחריות ברכש
איכות סביבה  

וקיימות

היבטים אתיים  
בתהליכים עסקיים

,  יחסי עבודה
בריאות ואיזון

תרומה לקהילהגיוון והכלה
מעורבות חברתית  

של עובדים

,  ממשל תאגידי

ניהול אחריות  
תאגידי ודיווח

הקלה בגודש  

יעילות  , התנועה
תחבורתית

במסגרת תכנית מעסיקיםהתוספת המתוכננת "מעלה"הקריטריונים הקיימים במדד 


