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 50%צריכת הנפט לצרכי תחבורה מהווה כ •
 .  מצריכת הנפט העולמית

השימוש בנפט אחראי בין היתר לתופעת •
 .התחממות כדור הארץ

מגמה זו מתחזקת בשנים האחרונות עקב פליטת  •
ח הנוצר בעיקר משריפת "גזי חממה כגון פד

 . דלקים

החלק היחסי של התחבורה גבוה ביותר ומהווה •
כמעט שליש מסך כל פליטת הפחמן הדו חמצני  

    .בעולם



שאלת הטיפול בסוגיה זו מעלה שתי 
 :דרכי פעולה אפשריות

 

 עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית     •

הפחתת השימוש ברכב פרטי על ידי   •
 נסיעה משותפת 

 



   
הפחתת השימוש ברכב פרטי על ידי נסיעה 

 משותפת
  

 

 

 ?למה נסיעה משותפת, אז

 .אחת הדרכים המרכזיות להקטנת הגודש בכבישים•

 .  על דלק( הפרטית והלאומית)הפחתת ההוצאה •

 .  מניעת זיהום אוויר והקטנת פליטת גזי חממה•



הצעת חוק לעידוד נסיעה משותפת 
 2009ע "התש( תיקוני חקיקה()קארפול)

 .הפיכת הסדר זה לפשוט ויעיל: מטרה

 

י קביעה כי ההוצאות  "לתמרץ אימוץ ההסדר ע•
וההכנסות הכרוכות בנסיעה משותפת יהיו  

 .  פטורות מכל מס

השתתפות הכספית של מי שאינו נוהג ברכב •
 . תחושב לפי מרחק הנסיעה והעלות לקילומטר



שני מודלים עיקריים לעידוד השימוש  
 :בנסיעה משותפת

  

המעסיק מניח את התשתית ליצירת מנגנון  -מודל צר•
 .'לוח טרמפים וכד –של נסיעה משותפת 

 

המעסיק מתמרץ את עובדיו להשתמש  -מודל רחב•
המעביד בוחר את . במנגנון של נסיעה משותפת

התמריצים המתאימים לקהל עובדיו על מנת  
 .שייקחו חלק במנגנון

 



 ?איך מאפשרים קארפול

חברות שונות כדוגמת אינטל מקימות  -לוח פנים חברתי•
העובדים . מאגר עובדים הנכונים לקיים נסיעה משותפת

המגיעים בקארפול מקבלים הטבות כגון חניה קרובה  
 . יותר למשרדים

 

מאפשרים תקשורת בין נהגים לגבי   אתרי אינטרנט •
ישנם אתרים פתוחים לכל ואתרים  . יעדים ושעות

 .המיועדים לאוכלוסיה סגורה ומסוימת

 

מיוחדת לניהול נסיעה משותפת המקשרת   אפליקציה•
  .בין משתמשים על בסיס דפוסי נסיעה



 ?איך הפרויקט שלנו לוקח חלק

 

 :סטודנטים

י  "בחינת דפוסי הנסיעה ע•
 חלוקת שאלונים  

בחינת מתן תמריצים  •
מהנהלת האוניברסיטה 

הנחה בחניוני /מימון)
 (.האוניברסיטה

 

 

 :עובדי אוניברסיטה

י  "בחינת דפוסי הנסיעה ע•
 חלוקת שאלונים  

בחינת מתן תמריצים  •
מהנהלת האוניברסיטה 

יום  -שווה כסף/ כספי)
 (.חופש

 

 מציאת מודל אולטימטיבי ליישום



 ניתוח דפוסי נסיעה

מעדיפים  ( בעיקר עובדי אוניברסיטה)אנשים רבים •
 תחבורה ברכבם הפרטי על פני נסיעה משותפת

מונעים יכולתם של , בעיקר משפחה, אילוצים שונים•
 אנשים להתחייב על שעות הגעה ויציאה ממקום העבודה

 

 

 

 לא נמצאה רמת הענות גבוהה לפרויקט     
 



 מסקנות

לא יכולה להתקיים  ללא מערכת  קארפולמערכת יעילה של 
 תחבורה ציבורית הולמת

 



 עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית
 

 

 

פרויקט זה מאגד ברובו עבודה מחקרית על יעילות  •
 .התחבורה הציבורית בסביבת האוניברסיטה

בחינת מתן אפשרויות תמריצים לעידוד נסיעה  •
 .צ"בתח

צ וכן עידוד הצעות "קידום רפורמה בתח: המטרה•
 .  חוק ירוקות בעזרת נתוני המחקר



 המצב החוקי בישראל

בעל הסמכות להסדרת שירותי התחבורה הציבורית הינו •
 אולם לא מוטלת עליו חובה לעשות זאת, שר התחבורה

 

שירותים אלה מאורגנים באמצעות הסדרים שהתגבשו •
 לגופים מפעיליםבמשך שנים בין משרד התחבורה 

 

למשרד התחבורה סמכות בלעדית בהחלטות בדבר  •
מסלולים ותעריפי  , לוחות זמנים, ביטול של קו/הפעלה
 .נסיעה

 



חברות האוטובוסים נתונות לפיקוח ישיר של משרד 
התחבורה השומר על האינטרס הציבורי ויש בכוחו  

לכפות על חברות האוטובוסים להפעיל קו גם אם הדבר  
 .נוגד שיקולים כלכליים

 



הזכות לתחבורה ציבורית כזכות 
 בסיסית

התחבורה הציבורית הינה כלי חשוב ומשמעותי ששימוש  •
 .  נכון בו יכול לעזור בצמצום פערים חברתיים וכלכליים

 

השימוש ברכב פרטי אינו יכול להוות תחליף הולם למערך  •
נוער  , ילדים, אוכלוסיות חלשות)התחבורה הציבורית 

 (וקשישים

 

התחבורה הציבורית הינה מצרך בסיסי שעל המדינה , לכן•
 לספר בתנאים ובעלות סבירה

 



 ...אבל

הניידות וחוסר השוויון  , הפער בדבר הנגישות, לצערנו•
התחבורתי לא עלה לדיון רחב היקף בפורום מקבלי 

 ההחלטות  



 ?מה ניתן לעשות

שינוי חקיקה שיכיר בזכות הניידות והנגישות כזכות יסוד •
 חוקתית כחלק מהצעת חוק יסוד זכויות חברתיות

 

קיומו של חוק המחייב את המדינה לספק תחבורה ציבורית •
 אשר יגדיר סטנדרט קשיח של פריסה ושירות

 

חלה חובה חוקתית על הממשלה הפדרלית  -גרמניה•
להבטיח שירותים מסוימים הנחשבים כזכויות יסוד ובהם  

 תחבורה ציבורית



 ?מה עושים בינתיים

פרויקט התחבורה של  , במהלך החודשים האחרונים•
קיים , א"שיבהקליניקה בשיתוף עם נציגות מרכז רפואי 

אגד ומשרד התחבורה , פגישות עם נציגות האוניברסיטה
 במטרה לקדם רפורמה במערך התחבורה הציבורית באזור

 

 

עלו הצעות אופרטיביות מעניינות , במהלך פגישות אלה•
בתקווה שנראה את יישומן בשנים , לייעול המצב התחבורתי

 הקרובות


