
-ניהול ביקושים

פרויקט דרך ערך



רקע על  

הפרויקט



רקע על הפרויקט

בתחום ניהול הביקושים בתחבורה והינו פרויקט  פרויקט ראשון וייחודי מסוגו הינו ערךפרויקט דרך 

הנרחב ביותר בעולם התחבורתיהכלכלה ההתנהגותית 

יכולת לניהול ביקושים באמצעות מידע אמיתי בזמן אמת

קבלת החלטות מבוססות נתונים

בחינה ויישום של תמריצים להשפעה על הרגלי הנסיעה

הפרויקט מהווה פלטפורמה ליצירת שינוי מהותי בצריכת תחבורה וקביעת 

:מדיניות עתידית בתחום התחבורה בין השאר בדרכים הבאות

לבחינת מתכונת מיסוי העלויות  "2008יצא לדרך בעקבות החלטת ממשלה מספר ( נעים לירוק לשעבר)פרויקט דרך ערך 

בניית מערך תשלומים ותקבולים התלויים בהיקף השימוש  "בה נקבע כי יש לבחון לקיים " הקבועות והמשתנות בענף הרכב

("וכוזיהום אויר , היקף הנסועה בגודש)בכלי הרכב ובמאפייניו 



*ערךפרויקט דרך 

מנגנון העידוד לשימוש בתחבורה  

ציבורית מתבסס על תוספת 

לתקציב המשתתף בעבור כל  

.נסיעה בתחבורה ציבורית

עידוד נסיעה בתחבורה  
ציבורית

האמצעים לשינוי  
הרגלי הנסיעה

יוצע  , במסגרת הפרויקט

למשתתפים תמריץ כספי בדמות 

תקציב פוחת בהתאם להרגלי  

ותמריצים שווי כסף , הנסיעה

נוספים ליצירת שינויים נקודתיים 

יותר 

מתווה הפרויקט

הפרויקט מבוסס על העמדת  

אשר  , תקציב אישי לכל משתתף

יקטן בהתאם לאופן נסיעתו  

בשעות ואזורי העומס עד מועד 

חידוש רישיון הרכב וקבלת יתרת 

התקציב

הינו פרויקט ערךפרויקט דרך 

לשינוי הרגלי הנסיעה של 

משתמשי הרכב הפרטי

הפרויקטמטרת

15,000-הפרויקט צפוי להכיל כ

ויגדל  2022מתנדבים בשנת 

בהתאם לאישור תקציבי

היקף ומשך הפרויקט

א וסטנפורד מטעם המועצה הלאומית הכלכלה"ת' י צוות חוקרים בלתי תלוי מאוני"מלווה עהפרוייקט* 



?איך זה עובד–ערךפרויקט דרך 

במסגרת הפרויקט מקבל כל אחד 

מהמתנדבים תקציב וירטואלי שנתי  

4,500₪התחלתי בסך 

תקציב התחלתי וירטואלי  

בגין נסיעה בתחבורה ציבורית 

50%יקבל המשתתף החזר של עד 

וזאת באמצעות ממשק קבלת , מעלות הנסיעה

נתונים מהרב קו של המתנדב

*צ"תוספת בגין נסיעה בתחב

בשלבי אינטגרציה מתקדמים* 

לחודש₪ 60ועד , לנסיעה₪ 6עד * 
בליווי אוניברסיטת רייכמן** 

כלכלה התנהגותית

במסגרת הפרויקט מתבצעים ניסויים ואתגרים   

לצורך הבנת השפעתם של תמריצים שונים על 

הניסויים נערכים . הרגלי הנסיעה של המתנדבים

האחראי בין היתר על איפיון ** בליווי צוות מחקר

שאלות המחקר וניתוח ממצאים, הניסויים

מתנדבים15,000-בפרויקט צפויים להשתתף בשלב זה כ

2,000₪בתום שנת תגמול מתבצעת התחשבנות וככל ויש יתרה בתקציב המתנדב הוא זכאי לתשלום של עד 

בגין כל נסיעה בשעות העומס ובאזורי

הגודש פוחת תקציב המתנדב לפי  

תמחור שנקבע מראש

למפרט תמחור הנסיעות ראו בנספחים

הפחתה בגין נסיעה בשעות העומס



?איך זה עובד–ערךפרויקט דרך 

לצרכים  תיעוד הרגלי הנסיעה 

בדגש על הבנת הרגלי  , סטטיסטיים

הנסיעה הבסיסיים של המתנדבים  

בטרם תחילת השפעת הפרויקט

חודשים6

תקופת

תיעוד

חודשים12

תקופת הפעלה וקבלת תמריצים

שינוי הרגלי הנסיעה של המתנדבים

תקופת

תגמול



פוינטר

5,900

מתנדבים

פנגו

3,300

מתנדבים

מוטורולה

4,000

מתנדבים
(מנוטרים)

הפרויקט נמצא בתקופה הפעלה ואלפי מתנדבים כבר הגיעו למועד ראשון לקבלת תגמול

תיעוד הרגלי הנסיעה לצורך  

בחינת 

שינוי הרגלי הנסיעה

תקופת

תיעוד

מתנדבים4,000

תקופת הפעלה וקבלת תמריצים

תקופת

תגמול

מתנדבים9,200

סטאטוס מתנדבים  

https://fleet.pointer4u.co.il/Alternative/home
https://shlomi.co.il/dev/alternativ/


מחקר  

מלווה



מתנדבים8,977מדגם של 

כולל, 2021אוגוסטעד2020נסיעות שבוצעו על י המתנדבים מינואר •

שבועות בתקופת תגמול4שבועות בתקופת תיעוד ומינימום 10מתנדבים בעלי מינימום •

ניכוי סגרים ותקופות חגים

ללא נסיעות שבוצעו בסופי שבוע  , בלבד' ה-'נתוני המדגם מתייחסים לנסיעות שבוצעו בימים א•

ונסיעות שבוצעו בימי וערבי חג

מהמדגם נוכו נסיעות שבוצעו בתאריכים של שלושת סגרי הקורונה•

ניתן היה לנכות את השפעות הקורונה משינוי " ניתוח אירוע"באמצעות שיטת אמידה מסוג •

בהרגלי הנסיעה של המתנדבים

ניתוח השפעת ההשתתפות בפרוייקט על הרגלי הנסיעה של המתנדבים

במסגרת הפרויקט נקבע צוות מחקרי מטעם המועצה הלאומית לכלכלה•

הצוות אמון על חקר השפעת התמריצים בפרויקט על הרגלי הנסיעה של המתנדבים•

במסגרת זו בוצע ניתוח תוצאות ראשוני לנתונים שנאספו•

:  חברי צוות המחקר* 

(.  א"אוניברסיטת ת, הפקולטה לניהול)ר עדי שני "וד( סטנפורד)שושנה וסרמן ' פרופ, (א"אוניברסיטת ת, הפקולטה לניהול)איתי אטר ' פרופ: חוקרים

הדר פוקס ויותם ניר, דורון זמיר, שי גילת, ברנירנעה :עוזרי מחקר

*  ניתוח ראשוני ממצאים של צוות המחקר



תוצאות

סך התשלום היומי1

ממוצע התשלום היומי הבסיסי  •

ח "ש5.7למתנדב עמד על

(בתקופת התיעוד)

המדד לוקח בחשבון את שלושת  •

אזור הנסיעה  : המדדים הבאים

שעות  )שעה ביום , (אזורי גודש)

(.מ"ק)ואורך הנסיעה ( שפל/שיא

והחל  , עם התקדמות הפרויקט•

חלה  , מהמעבר לתקופת התגמול

,  ירידה הדרגתית בתשלום היומי

בממוצע  15%עד לכדי ירידה של 

ממועד המעבר  שבועות30כעבור

כלומר המתנדב  . לתקופת תגמול

(תגמול/תיעוד)מספר השבועות ".יקרות"עשה פחות נסיעות 

וי
ינ

ש
ה

ר 
עו

שי
תקופת תיעודתקופת תגמול



תוצאות

מרחק נסיעה יומי2

ממוצע המרחק היומי למתנדב  •

(בתקופת תיעוד)מ "ק30עמד על

והחל  , עם התקדמות הפרויקט•

חלה  , מהמעבר לתקופת התגמול

ירידה הדרגתית במרחק הנסיעה  

30-בממוצע כ20%עד לכדי , היומי

לאחר מעבר לתקופת  שבועות

תגמול

המשמעות היא שהמתנדב נסע  •

מ בתקופת התגמול  "פחות ק

לעומת מרחק הנסיעות בתקופת  

התיעוד

(תגמול/תיעוד)מספר השבועות 

וי
ינ

ש
ה

ר 
עו

שי
תקופת תיעודתקופת תגמול



תוצאות

משך נסיעה יומי3

משך הנסיעה הממוצע של מתנדב  •

כשעה ביום ליום עמד על

(בתקופת תיעוד)

שבועות מהמעבר  20-לאחר כ•

לתקופת התגמול חלה ירידה של  

בממוצע במשך הנסיעה  3-4%-כ

היומי

המדד רועש יותר ביחס למדדים  •

האחרים היות ומושפע מגודש 

הכבישים באופן שבו ככל שיש 

גודש רב יותר הוא משפיע על  

משך הנסיעות גם אם המתנדב 

.  עשה שינוי יזום בהתנהגות

המענה בא לידי ביטוי בבדיקה של  

המדד בשעות שיא בוקר וערב

וי
ינ

ש
ה

ר 
עו

שי
תקופת תיעודתקופת תגמול

(תגמול/תיעוד)מספר השבועות 



תוצאות

מספר נסיעות יומי4

מספר הנסיעות הממוצע של  •

נסיעות 2מתנדב עמד על 

(בתקופת תיעוד)ביום 

,  עם התקדמות הפרויקט•

והחל מהמעבר לתקופת 

חלה ירידה , התגמול

הדרגתית במספר  

6-7%עד כדי , היומיהנסיעות

בממוצע

וי
ינ

ש
ה

ר 
עו

שי

תקופת תיעודתקופת תגמול

(תגמול/תיעוד)מספר השבועות 



תוצאות

סך התשלום היומי לנסיעות  5

בשעות שיא בוקר

ממוצע התשלום לנסיעות •

בשעות השיא בבוקר למתנדב  

בתקופת  )ח ביום "ש1.9עמד 

(תיעוד

,  עם התקדמות הפרויקט•

מהמעבר לתקופת והחל

ירידה הדרגתית  חלה, התגמול

בתשלום היומי לנסיעות 

עד לכדי  ,בשעות שיא בוקר

.בממוצע6-7%ירידה של 

(תגמול/תיעוד)מספר השבועות 

וי
ינ

ש
ה

ר 
עו

שי
תקופת תיעודתקופת תגמול



תוצאות

סך התשלום היומי לנסיעות  6

בשעות שיא ערב

ממוצע התשלום לנסיעות •

בשעות השיא בערב למתנדב  

בתקופת  )ח ביום "ש1.7עמד 

(תיעוד

,  עם התקדמות הפרויקט•

מהמעבר לתקופת והחל

ירידה הדרגתית  חלה, התגמול

בתשלום היומי לנסיעות 

עד לכדי  ,בשעות שיא ערב

.בממוצע10-11%ירידה של 

וי
ינ

ש
ה

ר 
עו

שי
תקופת תיעודתקופת תגמול

(תגמול/תיעוד)מספר השבועות 



תודה על ההקשבה



במסגרת הפרויקט מתבצעים ניסויים ואתגרים לצורך הבנת  

השפעתם של תמריצים שונים על הרגלי הנסיעה של משתמשי הדרך  

הניסויים נערכים בליווי של שני צוותי מחקר מאוניברסיטת רייכמן  •

(סטנפורד+א"ת' אונ)ומהמועצה הלאומית לכלכלה 

שאלות המחקר  , החוקרים אחראים בין היתר על אפיון הניסויים•

וניתוח תוצאות הניסוי

כלכלה התנהגותית



המפעילים

:תפקידים עיקריים3למפעיל 

שיתוף הפעולה בין המדינה למפעילים הפרטיים מאפשר לייבא חדשנות ורעיונות מהשוק הפרטי

גיוס
(אלף מתנדבים בפרויקט12כיום פעילים )אלף משתתפים 15גיוס 

(או שימוש בקיים)התקנת רכיב ניטור 
לטובת תגמול המתנדבים עבור שינוי התנהגות של הרגלי הנסיעה

ניהול תקציב
המידע הנאסף מרכיב הניטור משמש את המפעיל לצורך 

חישוב התקציב בזמן אמת

https://shlomi.co.il/dev/alternativ/
https://fleet.pointer4u.co.il/Alternative/home

