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דרפנ ינוטלש  ןונגנמ  ידי  - לע להונמש  ההובג , ןיסולכוא  תופיפצ  לעב  בורל  לודג , בושיי  םוקמ  איה : הטושפכ  הרדגהה  ריע ? יהמ 
הרדגהה םעפה  תוינוריע ? יהמו  .האלה  ןכו  תוברת  ךוניח , תואירב , רחסמ , יתוריש  רוביצ , תודסומ  וב  שישו  םירחא , םיבושיימ 

לש לועפתלו  לוהינל  ןונכתל , רושקש  תינוריעה , הביבסב  םייחה  יפואל  תסחייתמ  איה  בורל  ךא  תיפרומא , םיתעלו  רתוי , תבכרומ 
םירקבמ םירחוס , םיבשות , ונייהד  ריעב , הקיזה  ילעב  ללכ  ןיב  ןילמוגה  יסחילו  ינוריעה , בחרמב  םיתורישהו  םישומישה  לולכמ 

.תויושרו

רוביצ תודסומ  םיחותפ , םיחטש  םיניינב , לש  ץבקמ  איה  ריעה  םוקמכ , .הביבסל  םוקמ  ןיבש  הזל  המוד  תוינוריעל  ריע  ןיב  רעפה 
לש תססות  הליהק  איה  ריעה  תאז , תמועל  הביבסכ , .םיחישקו  םירדגומ  םייזיפ  תולובג  םע  יפרגואג  רוזאב  םימוחתה  תויתשתו 

.םייתוברת וא  םיימילקא  םישימגו , םיימניד  תולובג  יפ  לע  תרדגומ  איהו  םישנא ,

םויכ תחוורהו  תיתרוסמה  הסיפתה  .םיינוריעה  םיתורישל  םיסחייתמ  ונאש  ןפואב  איה  תוינוריעל  ריע  ןיב  לידבהל  תפסונ  ךרד 
, תושרה ונייהד  קפסה , ידי  - לע ידעלב  ןפואב  םישענ  ולש  הקפסאהו  רוצייהש  רצומ , ןיעמ  תקפסמ  ריעהש  םיתורישה  לולכמב  האור 

םוחתב םישדח  םילדומ  םיגצומ  תונורחאה  םינשב  םלוא  .רקבמה  וא  בשותה  רמולכ  ןכרצה , לא  ירֵאניל  ןפואב  רבעומ  אוהו 
קפס םג  שמשמ  חוקלה  םהמ  קלחבו  חוקלל , קפסה  ןיב  ףתושמבו  תינמז  - וב םישענ  תורישה  לש  הקפסאהו  רוצייה  םהבו  תורישה ,

.ירוזחמ ךילהתב  םיפסונ  תוחוקלל  תוריש  לש 

תורישה לש  הקפסאבו  רוצייב  ליעפ  ףתוש  תויהל  חוקלה  תא  בייחמ  אוה  תישאר , .דבלב  יטנמס  וניא  חוקלל  ןכרצמ  רבעמה 
.עדיו ןמז  ומכ  םייזיפ , םניאש  הלאכו  ישיאה , דיינה  ןופלטב  שומיש  וא  למשח  ןוגכ  םייזיפ , םיבאשמ  ךילהתה  תבוטל  עיקשהלו 

ול שי  ךא  רתוי , ליעיו  בוט  תוריש  קפסה  םע  דחיב  רוצילו  תורישה  לש  ויפוא  לע  עיפשהל  לוכי  חוקלה  הז  לדומב  ךכ , לע  ףסונ 
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תישונאה הביבסה  לעו  ךוראהו  רצקה  חווטל  תילבולגהו , תימוקמה  המרב  ךילהתה  לש  תועפשהל  רשאב  רתוי  הלודג  תוירחא 
.תיעבטהו

תאו םינמזה  חול  תא  עבוק  קפסהש  דועב  ןכלו  םינכרצ , םיעסונב  האור  תירוביצ  הרובחת  יתורישב  יתרוסמה  שומישה  המגודל ,
, םינוש םימילשמ  םיתוריש  ופסונ  תונורחאה  םינשב  םלוא  .ןותנה  בצמל  ומצע  תא  םיאתהל  ךירצ  ןכרצה  תונחתה , םוקימ 

ןומושיי .הנעמ  תנתונ  אל  תירוביצה  הרובחתהש  םירקמל  תופולח  אוצמלו  תמא  ןמזב  העיסנה  תא  להנל  עסונל  םירשפאמה 
השעמל ךופהל  ךכו  תכרעמב , עדימ  ןכדעל  םגו  הרובחתה  לש  תושיגנבו  תונימזב  ןכדעתהל  חוקל  לכל  רשפאמ  המגודל , , Moovit

ירוזאלו אישה  ינמזל  ותוא  םיאתהלו  ולש  תורישה  תא  לעייל  הרובחתה  קַּפסל  םג  רשפאמ  תאזכש  תכרעמב  שומיש  .קפסל 
תימלשורי הרובחת  סובש –   " תוריש ןוגכ  תויושרה , אלו  םיבשותה  םיליעפמש  תיפותיש  תירוביצ  הרובחת  יתוריש  םג  .שוקיבה 

(carpooling  ) העיסנ ףותיש  יתוריש  ךכ , לע  ףסונ  .םיידועייו  םימאתומ  תונורתפ  עיצהל  םילוכי  עובשה , ףוסב  תועיסנל  תיפותיש "
דחא לכל  םירשפאמ  יטרפה , בכרב  העיסנמ  הביבסל  רתוי  יתודידיו  לוז  ףילחת  םיעיצמש  (, car sharing  ) בכר ילכ  ףותיש  וא 

.םיינשה ןיב  רתוי  דומצ  הלועפ  ףותישו  םואית  םיכירצמ  ךא  קפס , םגו  חוקל  םג  תויהל 

םיתורישה לֹולכמ  ןיב  היצרגטניא )  ) לּולכִת עצבל  ךרוצה  תא  םינשה  ךלהמב  ולעה  ןהלש  תּובכרומהו  תוינוריעה  תוכרעמה  יוביר 
םייתרבח םייתביבס , םיטביה  ללקשל  תשקבמ  תינוריע  תומייק  .אמייק  - ינב ויהיש  ידכו  םתוכיא  תא  אישהלו  לעייל  ידכ  םיינוריעה 

תוברל הקיזה , ילעב  רתי  לש  םייחהו  הביבסה  תוכיאב  עוגפל  ילבמ  תויואר  הביבסו  םייח  תוכיא  םדא  לכל  רשפאל  ידכ  םיילכלכו 
םימיב תוצמאמ  םלועב  תובר  תוימוקמ  תויושר  .ןמז  ךרואל  םייקתהלו  ךישמהל  תויגולוקא  תוכרעממ  עונמל  וא  םיאבה , תורודה 

ריעו הניסח  ריע  הקורי , ריע  לש  םילדומ  םהבו  תינוריע , תומייק  לש  גגה  תרוק  תחת  םיאצמנה  םישדח  םיינוריע  םילדומ  הלא 
תישונאה הביבסה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תא  זכרמב  םימשש  אמייק , - ינב ינוריע  לועפתו  חותיפ  ןונכת , לוהינ , ךא  .המכח 

. םיינוריע םיתוריש  םיכרוצו  םיקפסמ  ונחנאש  ךרדה  תא  שדחמ  איצמהל  םיבייח  היונבהו , תיעבטה  תיזיפה , הביבסהו 
, םימדקתמ םיינוריע  םיתוריש  לש  רוצייבו  בוציעב  הקיזה  ילעב  ללכ  תא  ףתשל  איה  הלא  םירגתא  םושייל  תיזכרמה  ךרדה 

הקפסאבו רוצייב  ליעפ  ףתוש  תויהלו  םוזיל  דחא  לכ  לש  תורשפאה  .וב  םייח  םהש  בחרמה  לע  תוירחאב  דחי  ואשייש  חיטבהלו 
.עבטל  םדאה  ןיבו  הביבסל  םוקמ  ןיב  תוינוריעל , ריע  ןיב  רבחל  הלוכיו  ריעב , תונשדחלו  תומזיל  בחרנ  רכ  םג  איה  םיתוריש  לש 
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