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 תויונמדזה תחטבהלו םיאלמ הליהק ייחל יסיסב יאנת ןה תירוביצה הרובחתה תושיגנו תיאמצע תודיינ

 הנורוקה רבשמ .דועו ,יאנפ ,םיתוריש ,הלכשה ,הקוסעתל תושיגנב תויולבגומ םע םישנאל תווש

 תמצמוצמה תודיינה  .רוחאמ תויולבגומה םע םישנאה תא ריאשהל אל םיבייחמ ונממ האיציהו

 םייתליהק םיתורישל השיג ,תוילכלכ תויונמדזה םהמ תענומ תויולבגומ םע םישנא לע תיפכנש

  .1םייחה תוכיאב העיגפו ,יתרבח דודיבל תמרוגו ,םייאופרו

 םעו ,םידבועה רתי תמועל 4 יפ ,ת"לחל ואצוה תויולבגומ םע םידבועהמ 40% כ הנורוקה רבשמב

 ישוקה .תויולבגומ םע םידבוע תמועל תויולבגומ אלל םידבוע רתוי 2 יפ ורזחוה הדובעל הרזחה

 הרובחתב תויעב ללגב הדובעל עיגהל ישוקה אוה הדובעל תויולבגומ םע םידבוע תרזחהב יזכרמה

   .2תירוביצה

 ורבעש וחיכוה ,2008 ב ימלועה יסנניפה רבשמהו 2001 ב קטייהה רבשמ ,םימדוק םירבשממ ןויסינה

  .תדחוימ תוכרעיה רדעיהב ,3הדובעה קושל ורזח תויולבגומ םע םישנאש דע םייתנש

 לע דמוע ,הקוסעתה קושב תויולבגומ םע םישנא בוליש רדעהמ םרגנה קשמל ימלוגה רצותה ןדבוא

 .4הנשל םילקש דראילימ 6.4 תוחפל

 ויה ,5לארשיב תרגובה הייסולכואהמ 20% כ ,תויולבגומ םע םישנא ,הנורוקה רבשמ ינפל דוע

 םישנאל סחיב רתוי 4 יפ הובג תודידב רועיש ווחו ,תולבגומ אלל םישנאל סחיב תוחפ 2 יפ םיקסעומ

 החונ הרובחת רדעיה םינייצמ ,תודידב םיווחש תויולבגומ םע םישנאהמ עברמ הלעמל .6תולבגומ אלל

  7.תיתרבח תוברועמ רסוחל תיזכרמ הביסכ הנימזו

 

 ביצקת תרגסמב ,2020 תנשב רבכ תידיימ הלועפל תונמדזהו תיתימא הבוח רציימ יחכונה רבשמה

 תודיינהו תושיגנה תא חיטבהל ידכ ,הלשממה ידרשמו תסנכה תוליעפו ,םירדסהה קוח ,2020-2021

  .ילארשיה קשמה תוששואתהל עייסלו תויולבגומ םע םישנאל תיאמצעה

 

                                                        
  .2014 ,תולבגומ םע םישנא לש תיתקוסעתה תולגוסמה רקח 1
 ןויוויש תוביצנ רקס ,זועמ - עדיהו רקחמה זכרמ ,לאירוצ ןרק ,2020 יאמ ,םיקיסעמ רקס חותינ :הנורוקה רבשמב תולבגומ םע םישנא תקסעה 2
  .תויולבגומ םע םישנא
 .םש 3
  .2018 ,תורדתסהב ןויווש םודיקל ףגאהו תינידמ הלכלכל ורקאמ זכרמ לש ףתושמ רקחמ 4
 .תונויאר , 2017 תולבגומ םע םישנא ןויוויש תוביצנ יתנש חוד 5
 .2017 ,תולבגומ םע םישנא ,ןויוויש תוביצנ ,לארשיב תולבגומ םע םישנא לש םבצמ לע ינש חוד 6
  .2014 ,לארשיב תולבגומ ילעב םישנא תייסולכוא לע ליידקורב טניו'ג-סרייאמ ןוכמ לש ףיקמ חודמ 7
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 :8הרובחתה דרשממ םישרדנ םידעצ

 תויולבגומ םע םישנאל שארמ הנמזהב ךרוצ אללו האלמ תנוכתמב לארשי תבכר לש תידיימ הלעפה .1

 השק הכמ איה ומוצמצ וא ותריגסו תינוריעניב העיסנל שיגנש דיחיה תורישה אוה תובכרה תוריש -

 םע םישנאל רשפאי תבכרב השיגנ העיסנ לש שארמ הנמזהב ךרוצה לוטיב .תויולבגומ םע םישנאל

 םע םישנאל הצקומה םוקמה ןיב דירפמש תונורקב רורב ןומיס תריצי .העיסנב תושימג תויולבגומ

 .תויולבגומ םע םישנאל יונפ םוקמ חיטבי םיינפוא ןוגכ םישומישל הצקומה םוקמל תויולבגומ

 ןפואב תבכרב העיסנ תפולח םהל ןיאש םיישאר םיינוריעניב סובוטוא יווק רפסמ לש תיסיפ השגנה .2

 םיווק 10 כ  שיגנהל ןתינ )הרובחתה דרשמ ביצקתמ 0.03%( ₪ ןוילימ 6 לש תימעפ דח תולעב .ידיימ

 קלחכ ,העובקו תיקלח תורידתב םליעפהל ,תבכרב העיסנ לש הפולח םהל ןיאש םימייק םיינוריעניב

 ₪ 100,000 כ לש תפסות .םייקה סובוטואה יגהנ ךרעמבו ,הבצקות רבכש םיסובוטוא לש השיכרמ

  .דחא ינוריעניב סובוטוא שיגנהל תרשפאמ

 םושייו ,92019מ לחה תינוריעניבה תונחתה לש תישוח השגנה תובייחמה 2017מ תונקתה םושיי .3

 ןוילמ 100 לש תללוכ תולעב 10םינש 5 ךות תוינוריעניבה תונחתה תא תיזיפ שיגנהל תובייחתהה

 .11ח"ש

 ,הקוסעת ידקומל העגה לע שגדב ,םישיגנ סובוטוא יווק לש רובגית ףאו האלמ תוליעפל הרזחה .4

  .תואירבו הליהק יתוריש ,ךוניח

 340 לכל תחא תינומ תמועל ,תויולבגומ םע םישנא 1,600 לכל תחא השיגנ תינומ םויכ שי לארשיב .5

 יגהנש ןכו ,בורל תונימז תושיגנ תוינומ ןיאש םיחוודמ תויולבגומ םע םישנא .12תויולבגומ אלל םישנא

 תוחפל השולש יפ תפסות תשרדנ .13קוחל דוגינב ,תורישה ןתמ לע עקפומ ריחמ םהמ םישקבמ תוינומ

 ןתמ ידי לע ,)םויכ 950 לע דמוע ימשרה ןרפסמש( לארשיב תושגנומה תוינומל תונוישירה תומכ לש

 לש תונוישירב שיגנ תוריש תלעפהל תובוח תלטהו ,תושיגנ תוינומ תשיכרל החנהב םיפסונ תונוישר

 תלעפה תבוח היהת לארשיב ריע לכבש ךכ ,)Gett ןוגכ( תשרב תוינומ תנמזה יקפסו תוינומ תונחת

 שי .עקפומ ריחמ תייבג לע המיאתמ הפיכא דצל ,בושייה לדוגל המיאתמה תומכב תושיגנ תוינומ

 םע םישנא רובע םישיגנ בכר ילכ לש םומינימב תוינומב תופתושמה תועיסנה יליעפמ תא םג בייחל

 .תולבגומ םע םישנא רובע השיגנ העיסנב תופתתשה לש תוריש תלעפהבו תולבגומ

                                                        
 .2017 ,ןמרדור ןרק , "דיתעל םינוויכ - לארשיב תויולבגומ םע םישנא לש תודיינו תושיגנ "הדמעה ריינ ךותמ 8
 2017-ח"עשת ,)םיינוריע-ןיב םיסובוטואב תישוח תושיגנ( תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תונקת 9

 .םיינוריעניב םיסובוטואל תושיגנה תונקת ינוידב תויוכז ןויוויש קוח תונקתל הנשמה תדעול הרובחתה דרשמ תובייחתה 10
 .2017 ,םיינוריעניב םיסובוטואל תושיגנ ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ 11
 .הרובחתה דרשמ ,לארשיב תוינומה ףנע ינותנ 12
  .2018 ,ןמרדור ןרק ,לארשיב תויולבגומ םע םישנא לש תודיינו תושיגנ הדמע ריינ ,תויולבגומ םע םישנא םע קמוע תונויאר 13
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 השירדו ,האבה תסנכב תינוריעניבה תירוביצה הרובחתה לש האלמ השגנהל תונקתו הקיקחל תוכרעיה .6

 דרשמ ביצקתמ דבלב 1.6% ,םושייל םינש 12 ךשמל הנשב ₪ ןוילמ 325 לש תפסות תאצקהל

 14.הרובחתה

 תורבח לעופב תוקפסמש תושיגנה תמר לע הרובחתה דרשמ לש הפיקמו הפיצר הפיכא תשרדנ .7

 .תורישה ינתונ דצמ םג תויולבגומ םע םישנאל ההובג תושיגנ חיטבהל ידכ ,תירוביצה הרובחתה

 אשונב םג םיגהנל תוכרדה עוציבל הרובחתה דרשממ םיביצקת תולבקמ תירוביצה הרובחתה תורבח

 םיגהנ ןיב םירעפ םנשיו ,הנוש הרשכה הריבעמ הרבח לכ לעופב ךא ,תויולבגומ םע םישנאל תושיגנ

 הבוח שי הרובחתה דרשמל ,הנורוקה רבשמ רואל  .15תויולבגומ םע םישנאל תורישה תמרב םינוש

 םיתוריש ינתונו סובוטוא יגהנל ולש הרקבהו תויחנהה ,תורשכהה ילהנו ינכת תא ןכדעל תונמדזהו

 .תונוש תויולבגומ םע םישנא תורישל עגונה לכב תירוביצ הרובחתב

 ,ןמוזמב םג ,טנרטניאבו ןופלטב קוחרמ םג ,הנימזו תנווגמ םיסיטרכ תשיכרו הניעט תונורתפ תבחרה .8

 .םויכ תומייקה תויורשפאל רבעמ ,תירוביצה הרובחתה יבג לע םגו

 תושיגנ תשרדנ ,ץראה יבחרב תופסונ תוריש תוינומ סינכהל הנווכה תרגסמב - תוריש תוינומ תשגנה .9

 .םיזרכמב תאז חיטבהל ןתינ ,2020 תנש ךלהמב הלועפל וסנכייש תורישה תוינומ לש תילמינימ

   .16העיסנה ןונכתב םישקתמה תויולבגומ םע םישנאל הרובחתה דרשמ לש עדימה רתא תשגנה .10

 

  השדחה הלשממהמ םישרדנ םיפסונ םידעצ

 תימואל תינכת תנכהו ,תויולבגומ םע םישנאל תודיינהו תושיגנה תנשכ 2020 תנש לע הזרכה .א

 .תללוכ

 םע םדא וכרדש ,תולבגומ םע םישנאל תודיינ תונורתפ לש דחואמ תוריש לש ימואל טקיורפ .ב

 ,שיגנ בכר( ורובע םישיגנה הרובחתה יעצמא ללכ ןיבמ התוא ןימזהלו העיסנ ןנכתל לכוי תויולבגומ

 לע ןימזה יתלשממה עדימה ללכ תחיתפ. :שרדנ ךכ םשל.17)דועו תוינומ ,תועסה ,תירוביצ הרובחת

 זרכמ ,)ירוביצה בחרמב תושיגנ ,תוינומ ,תועסה ,תירוביצ הרובחת( םיחתפמל תיתרובחת תושיגנ

 הבוח תלטה ,תויולבגומ םע םישנאל םימיאתמ הרובחת יעצמא תנמזהו לולסמ ןונכת תוריש חותיפל

                                                        
 .2017 ,םיינוריעניב םיסובוטואל תושיגנ ,תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ 14
 ,ןמרדור ןרק ,תויולבגומ םע םישנא תודיינו תושיגנ הדמע ריינ ,ןד ,םיקיפא ,םיווק ,ןילופורטמ ,דגא :םיסובוטוא תורבח יגיצנ םע תונויאר 15

2018 
 תונויאר . www.bus.gov.il תויולבגומה ללכל שיגנ וניא תירוביצה הרובחתב תואצמתהל הרובחתה דרשמ לש יצראה עדימה זכרמ רתא 16
 2017 ,םורד ילגלגו ןופצ ילגלג טקיורפ רקס , תויולבגומ םע םישנא

 תיתועמשמ היילע לע םיעיבצמ הרבחה ינותנ , )Hapticus( תילארשי הרבח י"ע רופגניסב החלצהב תלעפומ Commuter-E םשב המוד תכרעמ 17
  .הלעפה תויולעב 30-40% לש ןוכסח דצל ,השיגנ תירוביצ הרובחתו תושוגנ תוינומ ,תושיגנ תועסה יתורישב שומישב
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 ,תוינומה ,תועסהה ףנעב טרפב ,שיגנה הנמזהה תורישל רבחתהל שיגנ יתרובחת תוריש יקפס לע

 .תויפותישה תועיסנהו תורישה תוינומ

 תרשל ,תויולבגומ םע םישנאל םיעיצמ הלשממה ידרשמש תועסה יתוריש לש יגולונכטו םכח לוהינ .ג

 םע םישנא לש תודיינ תואצוה רישי ןפואב תנמממ לארשי תנידמ .םיבאשמ תוחפב םישנא רתוי

 םיתרשמ רשא ,הנש ידמ ₪ דראילימ  2.5  כ ךסב ,תירוביצ הרובחתו תועסה ,בכר תוללוכה תולבגומ

 תתרשמ תודיינ לע רתויב ההובגה הרישיה האצוהה .תולבגומ םע םישנאהמ דבלב 40% כ רתויה לכל

 הרישיה תירוביצה האצוההמ 66% םיווהמה ,18הנשב ₪ דראילימ 1.6 :תויולבגומ םע םישנאהמ 3% קר

 םישנאל םינתינה תועסהה יכרעמ .יטרפ בכרב תודיינ תלמג רובע ,תולבגומ םע םישנאל תודיינ לע

 תללוכ תולעב ,ךוניחהו החוורה ,תואירבה ,הלשממ ידרשמ רפסמ ןיב רזופמב םילהונמ תולבגומ םע

 םכח לוהינ .19תויולבגומ םע םישנאהמ 10% דע תותרשמ ןהו ,הנשב ₪ ןוילימ 770 מ הלעמל לש

 תומכב היילע ,הלעפהה תויולעב 30-40% לש ןוכסחל איבי ,םישיגנ תועסה יתוריש לש יגולונכטו

 .20דעיל רתוי הריהמ העגהו םישמתשמה

 

 העגהב ישוק םה תירוביצה הרובחתב העיסנה יבלשב תויולבגומ םע םישנא לש םייזכרמה םיישקה

 תויתשתה לע תיארחאש תוימוקמה תויושרה תוירחאב םג םה ולא םיאשונ .21הנחתב הנתמהו הנחתל

 ןנכותש ירוקמה תושיגנה ביצקתמ 40% קר ולצינ תוימוקמה תויושרה 2018-2015 םינשב. 22ןמוחתב

 .23ולצונ אל ח"ש ןוילימ 34 ,ח"ש ןוילימ 57-כ ךותמ ,הרובחתה דרשממ סובוטוא תונחת תשגנהל

 

 :יתלשממ חוקיפו םיצירמת םע ,הבורקה הנשב תוימוקמה תויושרב תושיגנל םידעי

 לש לוצינ תועצמאב תויולבגומה יגוס לכל ןהילא העגהה יכרדו תונחתה לכ תשגנה תא םייסל ✓

 .םיבורקה םישדוחב רבכ ךכל יתלשממה ביצקתה

                                                        
 .2017 יטסיטטס ןוחרי ימואל חוטיב 18
 רקחמה זכרמ חותינ ךמס לע ךרעומ ךוניח ביצקת ;תואירבה דרשמ ןויאר ;2018 ,החוורה דרשמל JDC תגצמ ;2017 לעופב לוצינ ביצקת 19
 2018 ,ןמרדור ןרק ,דיתעל םינוויכ -תויולבגומ םע םישנא לש תודיינו תושיגנ :הדמעה ריינב עיפומ אלמה חותינה . תסנכה לש עדימהו

 תיתועמשמ היילע לע םיעיבצמ הרבחה ינותנ , )Hapticus( תילארשי הרבח י"ע רופגניסב החלצהב תלעפומש Commuter-E םשב תכרעמ יחקל 20
  .הלעפה תויולעב 30-40% לש ןוכסח דצל ,השיגנ תירוביצ הרובחתו תושיגנ תוינומ ,תושיגנ תועסה יתורישב שומישב

 .תולבגמל רבעמ לארשי טניו'ג ,2019-2018 ,תויולבגומ םע םישנא םע קמוע ירקס 21
 יצרפמב היינח תפיכא ,םישיגנ סובוטוא יצרפמ ,תונחתל ךרדה תושיגנ ,ןהב הנתמהה יאנתו תונחתה תושיגנל תיארחא תימוקמה תושרה 22
 יבכור תעונת תדרפה ידי לע תוחוטבו תושיגנל תוכרדמה תכיפה ,םישיגנ הרואתו טוליש ,הכרדמל דמציהל םיסובוטואל תרשפאמש סובוטוא
 .דועו םידרפנ םיליבשב םיטניקרוקהו םיינפואה

 תדעו ,םצמטצמ לעופב ביצקתה ןכלו ,השגנהל םישרדנש הכימתה יפסכ תלבקל קיפסמ תונופ אל תוימוקמ תויושרש ןעוט הרובחתה דרשמ 23
 לומ ירוקמ ביצקת ,79.50.02.75 תירוביצ הרובחת תונחת תשגנה יביצקת ףיעס .2018 , תוימוקמה תויושרב תויולבגומ םע םישנאל תושיגנ יוגיה
  ביצקתה חתפמ ,לעופב עוציב



  םיוושו םיענ
 2020ל םידעצ :הנורוקה רבשממ האיציב תויולבגומ םע םישנא לש תודיינו תושיגנ
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 .תוכרדמל דמציהל ולכוי םיסובוטואהש ידכ תיקוח אל היינחמ םיסובוטואה יצרפמ לכ תא תונפל ✓

 .24הנחתב יטרפ בכר לש הערפהמ םיעבונ הכרדמל בורק רצוע אל סובוטוא םהב םירקמהמ 50%כ

 ,הכרדמל תודמציה םירשפאמ אלש סובוטוא יצרפמ ןקתלו תוינכדעה ןונכתה תויחנה תא ץמאל ✓

 .25םיצרפמ יטנא ףיסוהלו םיצרפמ לטבל

 .רתוי תוחוטבו תושיגנל תוכרדמה תא וכפהיש ,תוכרדמהמ םידרפנ םיינפוא יליבש ףיסוהל ✓

 .השגנהל םיבאשמב שומישל עדיו םיצירמת , םושייה ףקיה לע הרובחתה דרשמ לש בקעמ ✓

 תוירוזא ,תוימוקמ היינבו ןונכת תודעוב תורשואמש  תושדח  תויתשתו השדח היינבב האלמ תושיגנ ✓

 .תובוחר גורדש ,תולק תובכר ,יוניב יוניפ ,תושדח תונוכש :םירעב תונבנו תויצראו

 

 :םיאבה םיאשונב םג העפשה ליבוהל תולוכי תוימוקמה תויושרה

 ךכל תומיאתמ תויתשת קפסלו ,ןמוחתב תירוביצ הרובחת יתוריש ףיסוהל הרובחתה דרשממ שורדל ⇐

 תוינומ בולישל הבורקה הנשל תננכותמש המרופר תרגסמב תוריש תוינומ תשגנה לע עיפשהל ⇐

 26.םישדח םיווק תפסוהו ,וק ברב שומיש ללוכ ,תירוביצה הרובחתה יתורישב תורישה

 םיענ ומכ םישדח תועסה ימזימב ללוכ ,ינוריע וא יתלשממ ןומימב םישיגנ תועסה יתוריש ליעפהל ⇐

-30 לש ןוכסחל איבמ ,םישיגנ תועסה יתוריש לש יגולונכטו םכח לוהינ .דועו Bubble, ,ש"פוסב

 .27דעיל רתוי הריהמ העגהו םישמתשמה תומכב היילע ,הלעפהה תויולעב 40%

 חתפלו ,ומקוהש םישדח םיירוזא תולוכשא תרגסמב וא ,תוכומס תוימוקמ תויושר םע הלועפ ףתשל ⇐

 דיינתהל דציכ  דקומו היצקילפאב רחבי תויולבגומ םע םדא ותועצמאבש ,ףתושמ הנמזה תוריש

 תושיגנ תוינומ ,תועסה ,תירוביצ הרובחת ,שיגנ בכר( ורובע םישיגנה הרובחתה יעצמא ללכ ןיבמ

  . )דועו

 

 

                                                        
 .דגאב העונת ףגא להנמ ןויאר .2017 ,דגא ,סובוטוא תונחתב הריצע רקס 24
 תיצראה תושרה ,םיסובוטואב תירוביצ הרובחת תוריש לועפתו ןונכתל תויחנה .2015 ,הרובחתה דרשמ ,םירעב תובוחר ןונכת תויחנה 25
 ..2017 הרובחתה דרשמ תירוביצ הרובחתל

 הרובחתה דרשמ רתא , תורישה תוינומ תמרופר 26
 תיתועמשמ היילע לע םיעיבצמ הרבחה ינותנ , )Hapticus( תילארשי הרבח י"ע רופגניסב החלצהב תלעפומש Commuter-E םשב תכרעמ יחקל 27
  .הלעפה תויולעב 30-40% לש ןוכסח דצל ,השיגנ תירוביצ הרובחתו תושיגנ תוינומ ,תושיגנ תועסה יתורישב שומישב


