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רק הולכים , עומסי התנועה הקשים מלכתחילה, כתוצאה מכך

 ומתעצמים

 ישראל סובלת מבעיית עומסי תנועה אשר הולכת ומחמירה עם השנים

מהגידול   3כמעט פי , 17%-גדל מספר כלי הרכב הפרטיים בישראל בכ 2013 – 2016ב   

 הכללי באוכלוסייה

מה שהגביר עוד יותר  , 5%-סלילת הכבישים בשנים אלה הגדילה את שטח הכבישים בכ

 את העומס בכבישים

 תופעת עומסי התנועה בישראל

כלל האוכלוסייה  , הגידול במספר כלי הרכב הפרטיים
 2013-2016ושטח הדרכים בישראל בשנים 



 30.08.2017לנסועה לפי סוג רכב  ס"הלמנתוני , סקר נסועה1.

 2004-14על מספר כלי הרכב אורך הכבישים ושטחם  ס"הלמנתוני , ועדת המדע והטכנולוגיה, תיאור וניתוח השינוי בצפיפות בכבישים 2.

 

.3Environment at a Glance 2015,  OECD Indicators, 

http://dx.doi.org/10.1787/888933262124 

 

הנזק השנתי מהגודש עומד כיום על  
₪ מיליארד  10-כ, ₪מיליארד  35-כ

 2012יותר מאשר בשנת 

 2030עד שנת 

סך השעות המבוזבזות במשק בשל 
  850 -גודשי התנועה צפוי להגיע ל

 מיליון בשנה

  60מעל כל נוסע ברכב צפוי לבזבז 
בממוצע ביום בגין דקות נוספות 
 התנועה גודשי

פ אומדן מעודכן של משרד  "ע
 התחבורה ומשרד האוצר

האובדן הכלכלי  2040עד שנת 
  70-השנתי צפוי להגיע לכדי כ

 ח"מיליארד ש

 ריבוי תאונות דרכים

 בזבוז ערך הזמן
 ₪ 40 -שוויה המוערך של שעת עובד עומד כ

 צריכת דלק מוגברת
מ "עלות צריכת דלק עודפת לק

 ₪ 1.5הינה 

 בלאי תשתיות

 פגיעה בפריון
 כתוצאה ממתח ועייפות הנהגים העובדים   

 עלויות עקיפות
 כגון נזקי רעש

 הגברת תחלואה

 זיהום אוויר

 עומסי  
 תנועה

 על כלל המשק, כלכליות וסוציאליות, התנועה גורמת להשפעות שליליות משמעותיות גודשיתופעת 

 השפעות של עומסי התנועה על המשק



 כלכלה התנהגותית



 "  מערכת חשבונאות מנטלית"להלן דוגמא הממחישה תהליך קבלת החלטות המערב 

 בדוגמא ניתן לראות חלק מהעקרונות  

 "חשבונאות מנטלית"של 

 את הסכום הכספי שהם  " שייכו"בני הזוג

שכן קיבלו אותו עבור  )קיבלו לתחום של מזון 

 (חבילת מזון שאבדה

  הזוג הקצה סכום גבוהה ביותר להוצאה

כאילו  –חריגה שבדרך כלל לא היו מוצאים 

כי קיבלו אותו " שווה פחות"שזה כסף ש

 כפיצוי או משום שכלל לא ציפו לו

יצאו בני הזוג  , ברגע שקיבלו את הפיצוי

$,  225לארוחת ערב יוקרתית בסכום של 

למרות שהם לעולם לא הוציאו או חשבו 

 שיוציאו סכום כזה על ארוחה

היו מקבלים את אותו  ' שאם בני הזוג ל, כמובן

בצורה של בונוס שנתי  $ 300הסכום של 
הם לעולם לא היו מוציאים   –למשכורתם 

 מתוכו על ארוחת ערב  $ 225

מחברת  $ 300קיבלו פיצוי בסך ' מר וגברת ל

תעופה אשר איבדה חבילת מזון שהם שלחו 

 באמצעותה לביתם ממדינה זרה

Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing science, 4(3), 199-214.  

 "חשבונאות מנטלית"אשר טבע את המונח , זוכה פרס נובל לכלכלה, תיילר' אחד החוקרים המובילים בתחום הינו פרופ

 חשבונאות מנטלית מתארת את התערבותם של שיקולים רגשיים על תהליך קבלת החלטות כלכליות 

 תיאוריות מתחום הכלכלה ההתנהגותית  
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תחום נוסף הנחקר תחת ענף הכלכלה ההתנהגותית הינו השפעותיהם של תמריצים ומתן חיזוקים חיוביים על התנהגות  
 הפרטים ועיצוב התנהגות אנושית  

 אחד העקרונות המבוססים היטב בתחום הכלכלה ההתנהגותית הינו  
 שנאת הפסד

לקיחת סכום כספי צפויה לשמש כתמריץ   –בכל הנוגע לתמריצים , על כן
 חזק יותר לעומת נתינה של אותו הסכום

 הפסד רווח -× ×

 ערך נתפס

אנשים רגישים יותר לאובדן של סכום כספי מאשר שהיו שמחים  , כלומר
 לקבל אותו  

   Nudgeתיאוריה נוספת המתייחסת לתהליך קבלת ההחלטות של אנשים הינה 

 התיאוריה מתייחסת בין היתר להשפעתם של חיזוקים חיוביים כאמצעי לעיצוב התנהגות אנושית

 ?והאם תמריצים וחיזוקים עובדים, מה ההבדל בין רווח להפסד



כך לדוגמא המשרד להגנת הסביבה הצליח  , השפעתם של תמריצים כלכליים כבר נוסתה בהצלחה במספר שווקים
 י גביית תשלום עבור צריכה"להוביל לשינוי התנהגותי בקרב הצרכנים ע

 חוק השקיות

נועד להפחית את   2017-חוק השקיות שנכנס לתוקף ב

 העומס הסביבתי הנגרם מהשימוש בשקיות הפלסטיק

חלה הפחתה   2017ברבעון הראשון של : ( 1)תוצאות 

 בצריכה של שקיות 80%-של יותר מ

אגורות עבור שקיות  10החוק מחייב את הרשתות לגבות 

מתוך הנחה כי גביית תשלום עבור השקיות  , חד פעמיות

 הינו תמריץ חזק לשינוי התנהגות הציבור  

 http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2017/may2017/plastic-bag-use-decrease.aspxדיווחי המשרד להגנת הסביבה  1.

2 .https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/30/england-plastic-bag-usage-drops-85-per-cent-since-5p-charged-introduced 

 השפעתם של תמריצים כלכליים על התנהגות הציבור



העיר סיאטל סבלה מפקקים כבדים ביותר שגרמו לחברות  
 ענקיות לברוח מהעיר

יצאה המדינה בפרויקט שמטרתו להפחית את מספר  , לאור זאת
 צ"הרכבים הפרטיים על הכביש ולגרום לציבור לעבור לתחב

כחלק מהפרויקט תומרצו המשתמשים להפחית את נסיעתם  
 :כגון, ברכבם הפרטי באמצעים שונים

.1https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3734048,00.html 

תמרוץ אנשים לנסוע בתחבורה  

 ציבורית
 

מתן הטבות שונות לעובדים  : לדוגמא

 המשתמשים בתחבורה ציבורית

 עידוד התושבים לשתף נסיעות
 

ואן משותף בחסות העירייה   –לדוגמא 

המגשר בין תחנות ומאפשר לאנשים  

 לחלוק נסיעות

תמרוץ העובדים לא להגיע 

 לעבודה ברכבם הפרטי
 

גביית תשלום עבור השימוש   :לדוגמא

 בחניה של המשרד

 תוצאות הפרויקט עד כה

 מיליון אנשים מתניידים לעבודה באמצעים שאינם רכב פרטי   4מתושבי המטרופולין הכולל  75%•

 .בתוך שבע שנים 10%שיעור הנוהגים לעבודה לבד ברכב פרטי צנח ב־•

ומנגד גדל  , 2010מאז  4,500בעקבות המעבר המסיבי לתחבורה ציבורית הצטמצם מספר המכוניות בעיר ב־•

 .אלף 41.5מספר הנסיעות היומיות בתחבורה ציבורית ב־

כדוגמא לכך ניתן לבחון את הפרויקט להפחתת  , גם בתחום התחבורה כבר הוכח כי תמריצים משפיעים על הביקוש
 (  1)ב "עומסי תנועה בעיר סיאטל שבארה

 ?מה השינוי שהיינו רוצים

 תמריצים כלכליים כאמצעי להפחתת הנסיעה בכבישים

https://www.youtube.com/watch?v=KTQLulPUowE&feature=youtu.be


 נעים לירוק

 ?מה השינוי שהיינו רוצים

https://www.youtube.com/watch?v=KTQLulPUowE&feature=youtu.be


 

 

   

     

אופן התמרוץ יהיה בדרך של גיוס   

מתנדבים אשר יזכו לתמריצי כספיים 

 ואחרים במידה וישנו את הרגלי נסיעתם

 

 

 

 

 

 התכנית נועדה לתמרץ נהגים לשנות את  

הרגלי הנסיעה שלהם ולהפחית את  

 נסיעתם באזורי הביקוש בשעות העומס

 

 לרשות כל מתנדב יועמד תקציב כספי  

 'וכו בקארפולנסיעה / צ "נסיעה בתחב/ נסיעה בשעות העומס : של כל נסיעה" תמחור"יתבצע 

 יופחת סכום כספי מתוך התקציב שלו  / עבור כל נסיעה שיבצע המתנדב יתווסף 

 מתנדב שלא ישתמש בכל תקציב הנסיעות שלו יקבל בתום הניסוי את סכום הכסף שנותר לו

 הרעיון הכללי

י הרחבת תשתיות והוספת מנגנוני תחבורה  "כלומר ע, היות ויכולת הטיפול בעומסי התנועה מצד ההיצע
 "נעים לירוק"תכנית  –הוצעה תכנית חדשה שתטפל בעומסים מצד הביקוש , ציבורית הינה מוגבלת

 התנועה בישראל והגדלת מקדם המילוי באמצעות מתן תמריצים כלכליים גודשיהפחתת 

 שינוי כללי המשחק



יותקן מכשיר ניטור אשר יעקוב אחר מיקום ושעות הנסיעה של בעל הרכב והמידע , על מנת לתעד את הרגלי הנסיעה

 הנאסף יועבר וינותח אצל מפעילי הניסוי 

 ₪  4,500המתנדב יתקין ברכבו יחידת ניטור לרכב ויקבל תקציב וירטואלי של 

 כל נסיעה תתועד אצל המפעיל

 הנסיעה תופחת מתקציב המתנדב" עלות"

 למתנדב תהיה מערכת בחירת חלופות נסיעה

 המערכת תיידע את המתנדב על כל שינוי בתקציב

 במועד תשלום אגרת הרישוי יקבל המתנדב את יתרת התקציב

 ?איך זה עובד



לא לנסוע בשעות העומס ברחבי  התגמול הכספי למתנדבים נקבע בדרך שנועדה לתמרץ באופן המיטבי את המתנדבים 
 המטרופולין ושולי המטרופולין

 ₪ 4,500לרשות כל מתנדב תקציב וירטואלי שנתי התחלתי בסך 

 תקציב התחלתי וירטואלי  

בתנאי שהמתנדב לא עשה אחריהם  , מ הראשונים ביום מותרים לשימושים אישיים ללא קיזוז"ארבעת הק

 שעות רצופות לפחות 3שימוש ברכב במשך 

 מ הראשונים"הק 4קיזוז 

 "  פינוקים+ "₪  2,000התגמול המקסימאלי הישיר  שכל מתנדב יוכל להרוויח יעמוד על 

 תגמול מקסימאלי

התקציב הווירטואלי פוחת בהתאם לאזורי הנסיעה בשעות  

 העומס

 :הפחתה מהתקציב הווירטואלי

התקציב הווירטואלי גדל עם כל נוסע נוסף   – אופציונאלי

 בנסיעת קארפול

 :תוספת לתקציב הווירטואלי
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 נסיעות נוספות

 תוספת לתקציב 

 מנגנון התשלום למתנדבים



 שעות

 09:30עד  06:45
 18:30עד  15:30

 15:30עד  09:30
 20:00עד  18:30

 06:45עד  20:00
 שבת וחגים, שישי

 מטרופולין

1.5- 

-0.1 

0 

שולי  

 המטרופולין

-0.3 

0 

0 

 שעות שיא

 שעות שפל

 שעות פנאי

תשלומים בגין כל  יופחתומהתקציב ההתחלתי של כל מתנדב 

 *:המפורטים בטבלה להלן והאיזוריםמ נסיעה בשעות "ק

יתומרצו  , בקארפוליםבכדי לעודד נסיעה  – אופציונאלי

 :כמפורט להלן חיוביהמתנדבים על ידי תשלום 

 מטרופולין

על  ₪  0.75
 כל נוסע נוסף

על  ₪  0.05
 כל נוסע נוסף

 לנסיעה₪  25

שעות  

 שיא

שעות  

 שפל

הגבלה  

 '  מקס

שולי  
 המטרופולין

על  ₪  0.15
 כל נוסע נוסף

0 

 לנסיעה₪  25

 פריפריה

על  ₪  0.05
 כל נוסע נוסף

0 

 לנסיעה₪  25

 תשלוםעבור נסיעה בפריפריה המתנדב לא מקבל תשלום ולא מקזז *
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  –התגמול הכספי למתנדבים מבוסס על תמחור דיפרנציאלי לנסיעות באמצעי תחבורה שונים ובאזורים שונים 
₪  4,500יורד מתקציב התחלתי  של   

 לחודש₪  60-לנסיעה ו₪  6עד  –בשעות השיא  50%תינתן הנחה של , בכדי לעודד מעבר לתחבורה ציבורית

 מנגנון ההפחתה מהתקציב



בין השאר במסגרת מיזם  , כבר התבצעו בארץ הביקושיםניסויים ראשונים להפחתת עומסי התנועה באמצעות השפעה על 

 2ומיזם ההמשך נעים לירוק  1נעים לירוק 

 מבנה הניסוי

תיעוד הרגלי הנסיעה  

.  הקיימים של המתנדבים

בתום תקופה זו נקבע  

"  תקציב"לכל מתנדב 

הנגזר מהרגלי הנסיעה  

 שלו

 

כל שינוי מהנסיעות  

הרגליות זיקה את 

 המתנדב בתמריץ כלכלי

 

 שנה וחצי נוספות חצי שנה ראשונה

2017 – 2013  

 תקופת הניסוי

פ טבלת מחירים בהתאם לאזור ולשעות "התמריצים שניתנו למתנדבים כללו תגמול כספי ע
 (נסיעה בשעות העומס באזור המטרופולין מפחיתה מתקציבם –' לדוג)הנסיעות שביצעו 

 סוג התמריצים

 תוצאות קודמות של ניסוי נעים לירוק
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 16.4%הירידה הכוללת בנסועה בעקבות הניסוי הייתה 

 (כאשר המדידה במונחי כסף)

 שיעור הירידה בנסועה

 מתנדבים תקינים בלבד 431כאשר בסופו נותרו , מתנדבים 600הניסוי כלל 

 (רכב במהלך תקופת הניסוי/מגורים/עקב החלפת מקום עבודה)

 מספר מתנדבים

 :מאפייני שיעורי הירידה בנסועה

הסטת זמני הנסיעה 

לשעות השפל מסבירה  

חצי מהירידה בעלויות  

 הנסיעה

 בהינתן תמריץ כספי

מתנדבים רבים גילו   

 אפשרויות שלא ניסו קודם  

לכן המאפשרות להם  

להימנע מנסיעה בשעות  

 הגודש

כל , ברמה השבועית

מתנדב הפחית בממוצע  

מ של נסיעות  "ק 11

באזורי הגודש בשעות  

 השיא

50% 50% 
הפחיתו פחות  

10%-מ  

 2-ו 1המשך תוצאות נעים לירוק 



16 

 מטרות הפרויקט

 אלף כלי רכב 100-א תהיה אפשרות לגייס אף יותר מ"לנת*

בהיקף משתתפים רחב , יישום הניסוי כתכנית לאומית  1 

 במטרה להפוך את הניסוי לתכנית לאומית רחבת היקף, מתנדבים 100,000כחלק מהניסוי יגויסו 

 2 בחינת שינוי ההתנהגות של הנהגים ומהם הגורמים המתמרצים שינוי ההתנהגות

על  ( הן הטבות שונות והן פידבקים, הן כספיים)בפרויקט תיבדק מהי ההשפעה של תמריצים שונים 

 הרגלי הנסיעה של המשתתפים בניסוי

 הגדלת מקדם המילוי  3

להפחתת  , עידוד המתנדבים להימנע מנסיעה בשעות העומס כבודדים ומעבר לתחבורה ציבורית

 עומסי התנועה

 התנועה והגדלת מקדם גודשיתכנית לאומית בסדר גודל רחב  להפחתת  – 3נמצא לקראת יישום ניסוי נעים לירוק , כעת

 3נעים לירוק 



אחת ממטרות התכנית הינה לבצע בחינה מתמדת של השפעת סוגי התמריצים השונים על המתנדבים ובכך להמשיך  
 ולפתח את הניסוי ואת תוצאותיו להשגת הישגים מיטביים

Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing science, 4(3), 199-214.  

 :ניסוי לדוגמא

 ?האם בונוסים באמת עובדים

תכנית נעים לירוק מתבססת על רעיונות ותיאוריות מתחום הכלכלה  , על מנת להביא לתוצאות רחבות ככל הניתן, בנוסף
 ההתנהגותית

אשר יתועדו , לאורך כל חיי הפרויקט תתבצע התאמה של התמריצים למאפייני השימוש והשינויים שיתרחשו בהתנהגות
 וייבדקו סטטיסטית

כלכלה התנהגותית הינה ענף במחקר הכלכלי אשר משלב היבטים מתחום הפסיכולוגיה  

 בעיקר בהקשר של קבלת החלטות כלכליות בתנאי אי וודאות, ומתחום הכלכלה

 שילוב עקרונות מתחום הכלכלה ההתנהגותית

https://www.youtube.com/watch?v=PPQhj6ktYSo
https://www.youtube.com/watch?v=PPQhj6ktYSo
https://www.youtube.com/watch?v=rK4MFFkPww0


 מימוש הפרויקט עם גופים גדולים

המטרה הינה לפנות לכמות גדולה של אנשים בעלי צרכים תחבורתיים דומים ולהשפיע על בחירת דרך  
 ההתניידות שלהם

אחד המהלכים הבולטים שנוסו בעולם והוכחו כיעילים ביותר בהשפעה על השימוש ברכב פרטי הינו יצירת  
 שיתופי פעולה עם מעסיקים  

ניתן להרחיב את שיתופי הפעולה לגופים  

נוספים המרכזים תחתם כמות גדולה של 

מועסקים המשתמשים באופן יומיומי 

 Weמתחמים כמו  –בתשתיות התחבורה 

Work וכד' 

 ניתן להפוך חללים הפעילים רק  , בנוסף

שימושיים -בשעות מסוימות של היום לדו

 ולאפשר עבודה ופעילות בהם בשעות המתות

ריבוי מקומות עבודה במרכזי הערים  

היא אחת הסיבות המרכזיות לעומסי  

 תנועה כבדים באזורים ובשעות קבועות 

 למעסיקים ישנה יכולת השפעה רבה 

 על מאפייני הנסועה של עובדיהם 

תרומת מקומות התעסוקה ליצירת עומסי 
 תנועה בערים הגדולות

יכולת השפעה של מעסיקים על דפוסי 
 ההתניידות של עובדיהם

הרחבת האסטרטגיה למגוון רחב של  
 מרכזי תעסוקה

 יצירת אלטרנטיבות למקומות  
 עבודה הרחק מאזורי הגודש

 יישומים תומכים להרחבת השפעת נעים לירוק



הפעלת מערך היסעים 

מביתם של עובדים הגרים 

בסמיכות אל מקום  

 העבודה

 On-Demandשאטל 

תמרוץ העובדים להגיע 

נוסעים   2-3ברכבים עם 

המגיעים יחדיו בשעות  

 השיא

Carpool 

לאפשר מסגרת עבודה 

דינאמית הכוללת ימים או 

 שעות עבודה מהבית

 עבודה מרחוק

 ביניהם, קיימים פתרונות רבים אשר באמצעותם מעסיקים יכולים להשפיע על מאפייני הנסיעה של עובדיהם

ניתן לתמרץ המעסיקים ומוקדי התעסוקה השונים להירתם לתוכנית ולהשפיע  , בנוסף
 לדוגמא, התנועה בישראל באמצאות מתן תמריצים ייחודיים גודשיעל מצב 

הקצאת רכבים  
משותפים  

לשימוש כרכב 
 תפוסה בלבד

מתן  
 הטבות מס

 תשלום  
 הוצאות נסיעה

"  קרפוליסטים"ל
 של עובדי

 החברה   

עידוד ותמיכה  
ברכישת  

 First Lastציוד
Mile 

 קידום
אפליקציות   

שיתופיות תוך  
משרדיות או  

 בנייניות

 דוגמאות לפתרונות שניתן ליישם בשילוב מעסיקים


