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"תחבורה ירוקה"תכנית 
)חליפה רבת חלקים(

התאמה לארגון & שילוב אמצעים 

:על סדר היום

נתוני רקע •

"תחבורה ירוקה"הכנת תוכנית  •

היבטים כלכליים •

סוגי חברות•

"כוחות פנימיים"מיקור חוץ או -הכנת התוכנית  •

"סל פתרונות"–התאמת התוכנית לחברות  •

תמריצים •

?מי אנחנו 

לבן-כחול-ירוק
ד.מ.ר

יועצים

 -שטוקרן 
בעלי  -עסקי ושיווקי, משרד לייעוץ ניהולי

ניסיון בתחום של כדאיות כלכלית

  -גרונסקימיקי 
מהנדס אזרחי בעל 

ניסיון בניהול פרויקטים
בתחום התשתיות

 -דינה רשף
, יועצת תחבורה

בעלת ניסיון בקידום 
קיימא-תחבורה בת

נסועה שנתית

נתוני רקע

    
     

             ,                                 
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2007 2008  

               
  " 

        
  " 

% % %      
  " 

     
  " 

 

  16.7 16.5+ 1.2 +5.3 +6.5 30,448 28,595 רטי 

  34.9 34.5+ 1.2+ 1.0+ 1.6 12,496 12,292מש יות 

  86.5 88.0- 1.7+ 4.4+ 0.2 1,620 1,616מוניות 

 וטו וס 
זעיר 

726 729 0.4 +0.7 -0.2 +45.3 45.4  

  69.0 72.5- 4.8+ 5.3+ 1.0 914 923 וטו וס 

  8.4 8.4 0+ 9.1+ 9.1 830 761 ו נועים 

  "  44,996 47,169 4.8 +4.6 +0 20.2 20.2  
 

  43%-הנסועה של הרכב הפרטי גדלה ב–1998מול  2008
בלבד באורך הכבישים באותה תקופה 17%לעומת גידול של 

מדי, נסיעות עובדים אל מקום העבודה וממנו - יוממים
הן גורם מרכזי לעומס התחבורה   ,בכלי רכב פרטיים, יום

.בכבישים על כל השפעותיו

,  הנסיעות הללו גורמות לעומסי תנועה רבים - נזקים
,  לזיהום אוויר, לתאונות דרכים, לאובדן שעות עבודה

.רעש ועוד

הפחתת השימוש   - חסכון ומזעור הנזקים הסביבתיים
בכלי רכב פרטיים ועידוד העובדים להשתמש בכלי  

תחבורה אלטרנטיביים הינו פתרון מוכח לחיסכון 
.  בעלויות החברה

המשך -נתוני רקע 

:בישראל מגיעים לעבודה
רכב פרטי   - 62%

תחבורה ציבורית - 16%
הליכה - 13%
הסעה - 6%
גלגלי-דו - 3%

המשך -נתוני רקע 

-מהנסיעות ברכב הפרטי הינן של יוממים %80 אם 

...מ בשנה ברכב הפרטי הן נסיעות לעבודה"מיליוני ק 25,000 -המשמעות  כ
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"תחבורה ירוקה"הכנת תכנית 

) ON LINE -באמצעות שאלונים (הרצונות /זיהוי הצרכים
לעובדים " סל הפתרונות"והתאמת 

:שלבי העבודה

בירור הצרכים   -ביצוע סקר בירור צרכים . 1      
.והרצונות של הנהלת החברה ושל עובדי החברה

ניתוח כלכלי של הוצאות החברה  -ניתוח כלכלי . 2      
, לרבות הוצאות אחזקת רכב, בתחום התחבורה

.ביטוח ועוד, חניה, נסיעה

:הכנת תוכנית התחבורה ויישומה. 3     
ומדדים   רלוונטיםכולל הצעת פתרונות  -הכנת התוכנית) א(

.להערכה

.גיוס הדרג הניהולי הבכיר/מעורבות) ב(

י וועדת היגוי או צוות מלווה של  "ליווי הכנת התוכנית ע) ג(
.החברה

.ליווי החברה בתקופת יישום התוכנית)  ד(

:מרכיבי החיסכון

 אחזקת רכב חברה או ליסינג -הוצאות ישירות.

 עלות מרכזית אותה ניתן  -חסכון בעלויות החניה
בחברות רבות ישנה מצוקת חניה והעלות של  . לחסוך

.אספקת חניה לכול עובד גבוהה

 עובדים שמגיעים   -חיסכון בימי מחלה של העובדים
. רעננים לעבודה יוכלו לתת תפוקה טובה יותר

 20מחקרים מצביעים על כך כי עובד הפעיל במשך 
דקות ביום משתמש בפחות ממחצית מימי המחלה  

.בהשוואה לעובד שאינו פעיל

 השימוש  -הגברת הבטיחות בדרכים עבור העובדים
.מהשימוש ברכבת או באוטובוס 10ברכב מסוכן פי 

היבטים כלכליים
בנק פועלים, ק פוינט'צ - ישראל -מיקום הארגון  

–פדיון חניה 
IDDS , סנט תומס' אוני - )ב"ארה( מיניאפוליס

תרופות -Pfizer,  תקשורת-ORANGE  -אנגליה

אפלייד מטריאלס, SAP–ישראל  -ליסינג דיפרנציאלי 

...מהמדריךדוגמאות 

CARPOOL - 

APHM,   ט  -KPMG ,MAIF– צרפת

מטריקס, שחם-אלטשולר, אינטל חיפה -ישראל 
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 CARSHARING- ישראל –GO2CAR 5
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 -מערך היסעים
;אוניברסיטת ירושלים, אלביט, מייקרוסופט– ישראל

;חברות בעמק הסילקון–ב"ארה
;ORACLE -אנגליה

-תחבורה ציבורית
'אורנג–צרפת, אלביט–ישראל 
;RIJNSTATEבית חולים –הולנד, HBOS–אנגליה

;Camboureפארק העסקים –אנגליה  -הליכה ברגל 

 -קורקינט/שימוש באופניים 
.אפלייד מטריאלס, IBI–ישראל 

גוגל -עולמי 

10
'אורנג, IBM–ישראל -עבודה מהבית  

ארגונים/ סוגי חברות 

 טק-חברות היי

 בנקים

 חברות ביטוח

 מפעלי פיתוח וייצור

 בתי חולים

   אוניברסיטאות

 רשויות מקומיות

 מינהלות אזורי תעסוקה

 ועוד.....

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.krayot.com/business/imageview.php?uid=&imgrefurl=http://www.krayot.com/business/index.php?cat=117&usg=__kp4BF-uOFPScrTXmv09WKfQD8Mc=&h=270&w=300&sz=27&hl=iw&start=139&tbnid=PkS9brsIs5-KvM:&tbnh=104&tbnw=116&prev=/images?q=%D7%A8%D7%9B%D7%91&gbv=2&ndsp=20&hl=iw&sa=N&start=120
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.kalnoam.co.il/vehicles/diskavry.jpg&imgrefurl=http://www.kalnoam.co.il/scooters.asp&usg=__wg9hUYy0eoWgbW0c6O1bbwCdnZ8=&h=234&w=250&sz=13&hl=iw&start=25&tbnid=GfQx4hl9-RfJfM:&tbnh=104&tbnw=111&prev=/images?q=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%98&gbv=2&ndsp=20&hl=iw&sa=N&start=20
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"תחבורה ירוקה"הכנת תכנית 
"כוחות פנימיים"מיקור חוץ או  

 

 מומחיות ומקצועיות, ניסיון

 ניתוח מעמיק של התהליכים

 קשרים עם גורמים חיצוניים לארגון :

רשויות מקומיות/ צ  "חברות תח/ חברות היסעים      

 מאגר נתונים

  ניתוח שאלוניםON LINE 

  שילוב בין חברות

      
'ט   -   

      
'ט   -   

      '

      '

        ם  
 '

        ם  
 '

"סל פתרונות"–שילוב אמצעים 
לחברותהתאמת התוכנית 

Relocation

ליסינג  

די רנצי לי

ע ודה 

מה ית

 דיון  

חניה

תמריצים
ישירים

 פדיון דמי חנייה

 חודשי' תגמול כספי בגין חסכון בקילומטרג

  חניה מוזלת לרכב–CARPOOL

 הנחה במחיר התחבורה הציבורית

 מערך היסעים חינם

עקיפים

 חניונים ומקלחות לרוכבי אופניים

  תעודות וכד/ פרסים –תחרות חודשית בין עובדים'

 תחרות בין מעסיקים

 ועוד...

 

                        
הפלייר שהופץ  

טק-לחברות ההיי

באזור התעשייה  
  הצפוני של רעננה

דוגמאות

פרסום של חברת  השאטלמסלול נסיעת 

TEXAS INSTRUMENTS 

 

                        
מגיעים לעבודה בירוק
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.ממשק ידידותי ופשוט להפעלה •
  
.ממשק ייעודי לניהול ובקרה •

.הטמעה מהירה •

.אבטחת מידע ברמה גבוהה •

CARPOOL

??!!ברעננה  לשאטלמוצר משלים 

סיכום

הכנה ויישום של תכנית תח ורה ירוקה של ח רות

  י  -ו רגונים  מדינת ישר ל  כלל ו מטרו ולין תל

עשויים לחולל שינוי מה כני שי ו  ל יטוי ,   רט

ת ונות הדרכים והנזקים ,  צמצום גודש התנועה

.הס י תיים

המעסיקים והעו דים   רגונים ר ים מעוניינים   יצוע 

שינויים  לו שיגרמו לשי ור  יכות חייהם מחד  

.ולהט ות כלכליות  רוכות טווח מ ידך

".  ל חזור"הגענו לנקודת ה

...........                      זה הזמן להתחיל   יצוע השינוי


