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 "מדיניות פיתוח התחבורה הציבורית: "משרדי התחבורה והאוצר*

 

  60כל נוסע ברכב צפוי לבזבז מעל 
 בממוצע ביום בכבישים נוספותדקות 

 : שעות אדם מבוזבזות בשנה
 מיליון שעות 850

 : הפסד התוצר השנתי
 ₪מיליארד  25



 מקדם המילוי ברכב הפרטי

 היקפי בצמצום כיום המרכזיים האתגרים אחד
  ברכב המילוי מקדם הגדלת הוא ,בישראל הנסועה
 יצטמצם הכביש על המכוניות שמספר כך - הפרטי
 .משמעותי באופן



 שיתוף נסיעות בעולם

LifeShare  חברים 354,000 עם באנגליה.  

  נמנעו נסיעה של מ"ק מיליון 530 -כ האתר נתוני פי על
  .בשנה נוסע פר ט"ליש 1,000 של וחיסכון בשנה



 שיתוף נסיעות בישראל

•Pickapp ,MyFanZone, LaZooz ,ועוד. 

•RideWith (waze ו-google), Moovit Carpool 

מציאת התאוצה הטכנולוגית תאפשר בקרוב 
 .בישראלגם , שותף לנסיעה בקלות

 



Moovit carpool 

מפגיש בין נוסעי  השירות  •
תחבורה ציבורית לבין  

נהגים הנוסעים אל עבר יעד 
 . משותף

סכום ההשתתפות  •
לפי  הנסיעה בהוצאות 

,  הפרמטרים של הנסיעה
למחיר נסיעה  ודומה 

בתחבורה הציבורית באותו 
 .  מסלול

והנהגים יכולים  הנוסעים •
 .השנילדרג אחד את 



 תמריצים לשיתוף נסיעות

 כלכליים תמריצים על להתבסס חייב הנסיעות שיתוף
   .לנוסעים בזמן או בכסף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  התנועתיות וההשלכות פרטי ברכב השימוש מאפייני לשינוי דרכים" :מתוך
 2015 התחבורה משרד ,"מכך כתוצאה והכלכליות

 
 
 
 



 תמריצים לשיתוף נסיעות

  על להתבסס חייב הנסיעות שיתוף
  בזמן או בכסף כלכליים תמריצים
  .לנוסעים

 :לדוגמא

 "תפוסה עתירי" רכבים נתיבי •

 בהוצאות השתתפות לאפשר מס הסדרי•

 שותפים למציאת חניון •

 שמורים חנייה מקומות •
 

 

 

 



 קארפולחנייה שמורה לרכבי 

 . פתרון שאפשר ליישם באופן מיידי בישראל

 

 :מטרת העל
בחנייה  קארפוליצירת תשתית פורצת דרך לחניית 

לעידוד נסיעות משותפות על  , ציבורית בישראל
 חשבון תשתית לרכב פרטי





 קארפולפיילוט חניית 

  לרכבי חנייה של בישראל מסוגו ראשון פיילוט
 של יוזמה ,בנימינה הרכבת תחנת בחניון קארפול
 :בשותפות ,ומחר היום תחבורה

 



  קארפולפיילוט חניית 

 ,השיתופית הנסיעה את שיעודד רק לא ,זה פתרון
  החניון בשטח יותר יעיל שימוש יעשה אף אלא

 להשתמש יותר רבים נוסעים להביא ויאפשר הציבורי
 .ברכבת



 תחנת הרכבת בנימינה

אלף    542  -משרתת כ. בגודלה בישראל 7-ה
 . ומעל לעשרת אלפים ביממה, נוסעים בחודש

  

 רכב פרטי
75% 

 אוטובוס
11% 

 מונית שירות
 ברגל 1%

6% 

 הרכבת בנימינהאמצעי הגעה לתחנת 

 מקום מגורים של המגיעים  

 :לתחנת בנימינה

 מזיכרון יעקב 25% 

 מבנימינה 21% 

 פרדס חנה 11%

 אור עקיבא 7%

 גבעת עדה 5%



 :  קארפולפיילוט חניית 
 'יעדים שלב א

בתחנת רכבת  , ייעודי קטן קארפולהקמת חניון •
 בנימינה

 יצירת ביקושים העולים על ההיצע•

הכרות של הציבור הרחב עם חלופות לנסיעה  •
 יחידנית

 יצירת עניין ברשויות ובמרכזי חנייה אחרים•



 :  קארפולפיילוט חניית 
 'יעדים שלב ב

 מקומות חנייה 50-ל הקארפולהגדלת חניון •
יצירת מערכת תפעולית אמינה עם מינימום  •

 .תקלות
ביקושים גדולים מההיצע עם קהל חוזר ומרוצה  •

 .מהשירות
 .קארפולבשתי תחנות רכבת נוספות מוקם חניון •
 .קארפוליצירת תמרור רשמי לחניית •

 





 תחנת הרכבת בנימינה



   קארפולפיילוט חניית 
 נתונים ראשונים
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 כל רכב החונים בחניית הקארפול מדי יום' מס



 :  קארפולפיילוט חניית 
 אתגרים

 סיוע בציוות לסוגי אוכלוסייה שונים•

ניצול מדיה חברתית קיימת כפלטפורמה לצוות  •
 נהג ונוסעים

הגדלת המודעות לשירות בקרב קהלים גדולים  •
 יותר

 שיפור אמינות השירות והנראות בשטח•

  שיפור הפתרונות לחזרה עצמאית מתחנת הרכבת•







 !   תודה על ההקשבה                                    
 

 

 

www.transportation.org.il 


