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 אמצעי מדיניות לקידום הענף –תכנית אב למטענים 

 

, הארוך לטווח מספיק בישראל פנימי מטענים הובלת כושר להבטיח במטרה נערכת למטענים האב תכנית

 . מינימליות חיצוניות בעלויות הכרוכה, ובטוחה יעילה בדרך ההובלה וניהול

 

 תפקיד. ההובלה ענף על אלה בכיוונים להשפיע מנסים כיום והננקטים מכבר זה שננקטו המדיניות אמצעי

 .אלה במאמצים עדיפויות סדרי ולקביעת למיקוד, לפירוט, להרחבה מדריך להוות האב תכנית

 

 שהממשלה מדיניות אמצעי 111 של ראשונית רשימה העבודה של' א שלב במסגרת הוכנה 2002 שנת במהלך

 מנתח, זו רחבה לרשימה חוזר הנוכחי ח"הדו. בישראל היבשתית ההובלה ענף קידום לצורך לנקוט יכולה

 וכולל מעודכן המסמך. בענף מומלצים מדיניות אמצעי של יותר וקצרה ממוקדת, מסודרת רשימה ויוצר אותה

 מתואם הוא וכן, 2002 משנת סגיס ועדת ח"בדו גם המסמך מקורות. 2002 מ במסמך נכללו שלא אמצעים גם

 שהושלמה לתחבורה הכוללת האב תכנית ועם, שבהכנה לדרכים הארצית המתאר תכנית, 22 א"תמ עם

 . לאחרונה

 

 של" העתיד תמונת" שתותווה לאחר, העבודה של' ג בשלב רק תושלם המדיניות אמצעי של הסופית הרשימה

 באמצעות כיום במשאיות ההובלה ויעילות מבנה על נוספים נתונים ויתבררו, בישראל המטענים הובלת צרכי

 הקצר לטווח רובם, זה ח"בדו הכלולים המדיניות אמצעי, זאת עם. בקרוב לביצוע המתוכנן משאיות סקר

 '. ג בשלב ישתנה שניסוחם להניח סיבה ואין, קיים ומידע הקיים המצב ניתוח על נשענים, והבינוני

 

 ניהול, והצנרת הרכבת תשתית של מוגבר ניצול, ס"חומ הובלת, הבטיחות בתחום באמצעים בעיקר מדובר

 הכל בסך. מיידי לביצוע מומלצים חלקם. המידע מערך שיפור ואף טכנולוגיים אמצעים הטמעת, ביקושים

 . לביצוע זמן טווחי פי על וכן משנה ונושאי נושאים לפי המפורטים מדיניות אמצעי 00 מוצגים

 

 בנושאי 2002 משנת המדיניות אמצעי ניסוח את שעדכן, שטרוזמן דני בסיוע כהן יהושע י"ע הוכן ח"הדו

 תכנון -גל" מחברת אנטוניו מלכה סייעו לעבודה כן(. רכב הנדסת) נמרי ודוד מורג נתן, לחקיקה תקנות, בטיחות

 שהכין הרחב העבודה צוות, ד"ר בוריס פיין ונחמה פרץ מחברת "מתת".  "מ"בע אורבניות מערכות וניהול

 העבודה.  בתחילת מפורט הנוכחי ח"לדו הבסיס את 2002 בשנת

 

 ואמצעי פעולה כיווני באמצעותהמטענים  בענף הממשלה של ומתמשכת רחבה במעורבות צורך עולהמהדו"ח 

 הכוללות בעלויות למשק מירבית תרומה שיתרום כך, הענף להכוונת יחד המצטרפים, ושונים רבים מדיניות

 . ביותר הנמוכות

 

מומלץ לגשת ליישום המלצות הדו"ח תוך קביעת עדיפויות ושלבי ביצוע, והגורמים במשרד כחלק מכך 

 התחבורה שיהיו אחראים לקידום הנושאים השונים המחייבים טיפול. 
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 תקציר

 יעילה ובדרך הארוך לטווח הובלת מטענים פנימי מספיק כושרמטרת תכנית האב למטענים היא להבטיח 

  כתוצאה מגודש, תאונות דרכים ועוד.  מינימליות חיצוניות בעלויות הכרוכה, ובטוחה

הדו"ח הנוכחי . ההובלה ענף על אלה בכיוונים להשפיע מנסים כיום והננקטים מכבר זה שננקטו המדיניות אמצעי

 . אלה במאמצים עדיפויות סדרי ולקביעת למיקוד, לפירוט, להרחבה מדריך מהווה

בתחום הובלת והמסתמנות בעתיד האמצעים הכלולים בדו"ח מנסים להתמודד עם הבעיות הקיימות כיום 

 הבעיות העיקריות הינן8המטענים ועם צרכי הענף. 

 ק"מ נעשה -מתפוקת הענף במונחי טון 79%מעל ל  -ההובלה אמצעי בין המטענים הובלת פיצול

השנים  52דלקים. תפוקת הרכבת לא גדלה כלל ב  ברכבת ובצנרת להולכת נעשה במשאיות, כשהשאר 

 האחרונות. תשתית הרכבת והצנרת לא מנוצלות במלואן להובלת מטענים. 

  8בהובלה במשאיות יש בעיות מסוגים שונים 

o  8הרוגים בממוצע  64ל  5996-00בשנים טון גרמו  09משאיות שמשקלן מעל ל בעיית בטיחות

  . 3%ם, וזאת כשחלקן בנסועה היה כ מכלל הרוגי תאונות הדרכי 05%לשנה שהיוו כ 

o  04ניצול לא יעיל של המשאיות. הנסועה השנתית הממוצעת גם למשאיות כבדות של יותר מ 

ראה שיש מיעוט מקרים של מטען חוזר, כלומר בנוסף לכך, נאלף ק"מ בלבד.  25טון היא כ 

 מהנסועה מתבצע ללא מטען. כמעט מחצית 

o  .למשאיות תרומה לגודש בדרכים, ואין מספיק מאמץ להסיט את תנועתן ללילות 

o  מחסור מחריף בנהגים, לרבות למשק לשעת חירום. יש 

o  ה הממשלתית. סקר מחסור במידע בענף המשאיות, המקשה על תכנון והתייעלות, וההכוונקיים

   .0779משאיות ארצי אחרון נערך ב 

בשל מרחקי ההובלה בארץ ומאפיינים נוספים עיקר ההובלות יעשו במשאיות גם לאחר הרחבת ההובלות 

חשוב להבטיח את בטיחות ויעילות ההובלה במשאיות.  . ועל כן,בכל טווחי הזמן הנראים ,ברכבת ובצנרת

 חשוב לכן להבטיח8

 בהובלות של מטענים חורגים ועוד.יש בעיות נוספות וצרכים נוספים בתחום הובלות החומ"ס, 

 ים הבאים8 סוגהם מהנועדו להתמודד עם הבעיות שפורטו ואמצעי המדיניות הכלולים בדו"ח זה 

 ממשלתי ופיקוח תקינה, חקיקה 

 משאיות נהגי של מתאים היקף והבטחת ושמירה אדם כוח הכשרת  

 וסלילה תכנון באמצעות תשתית פיתוח 

 ביקושים ניהול  

 הבטיחות בעיקר בתחום -ממשלתית התערבות המחייבים טכנולוגיים שיפורים הטמעת . 

 

ובדו"חות נוספים.  5995משנת  חלק מהאמצעים המוצגים בדו"ח אינם חדשים, יש להם איזכורים ב"ועדת סגיס"

הם עודכנו וכן נוספו אמצעים נוספים, כשהדו"ח למטענים.  חלקם הוצגו כבר בדו"חות של שלב א' של תכנית האב

 אמצעים כאלה מוצגים בסה"כ בהמשך.  49מנסה להציג את מכלול כיווני הפעולה והאמצעים שראוי לנקוט. 

 



הדו"ח הנוכחי עומד בזכות עצמו, אך אין הוא המסמך הסופי של תכנית האב בתחום אמצעי המדיניות. במסגרת 

, יעודכן 5969יערך סקר משאיות )כמפורט בהמשך( ותתגבש תחזית צרכי ההובלה לאופק שנת חר שלאשלב ג', ו

 המסמך, במיוחד בהקשר של אמצעי המדיניות ארוכי הטווח.

 

 בטווח הקצר והמיידי. "ח, הראויים לקידום והכלולים בדלהלן סקירה של האמצעים העיקריים 

 

 בתחום המידע: 

  אגפי המטענים ותכ"ל  בטיפולמשאיות ) 20111בהיקף של כ  4102עריכת סקר משאיות ארצי ב

 המשרד התחבורה(.

  בטווח המיידי ע"י בת כל משאית בכל נסיעה אחיד חדש של "שטר המטען" בו מחויהפצת טופס(

 בעתיד מיחשוב0 אפליקציה סלולרית0 צבירת כל המידע במשרד התחבורה.אגף המטענים(. 

 ורבות משאיות להתמקדות בבעיות לפי סוגי משאיות0 מעקב מתמיד מפורט אחר תאונות במע

ע"י הרשות הלאומית לבטיחות ואגף המטענים. חברות הובלה0 זיהוי מגמות ועוד כבסיס לפעולה. 

 לתכנון וביצוע בטווח הקצר.

 

 :בתחום החקיקה והפיקוח

  אגפי הרכב והמטענים(. טיפולבמשאיות )בהחלטה מהירה על חובת התקנה של טכוגרף דיגיטלי 

  התקנות בנושאי כישורי קציני הבטיחות0 תחומי אחריותם0 אחריות חברות ההובלה השלמות

 )מקודם ע"י מ. התחבורה0 בדיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת(. 

  להבהרת  061רישוי נהג המשאית על פי סוגי מטען0 התמחות בקשירת מטענים0 השלמת תקנה

 ארוכים במסגרת מגבלת מספר שעות הנהיגה המותרים ביום. ההתחשבות בזמני הפסקה 

  תוספת מפקחים במשרד התחבורה על קציני הבטיחות0 עם הכוונה למשאיות. המספר כיום זעום

 ואינו מאפשר פיקוח. 

  .הרחבת פעילות ניידות הבטיחות0 והתמקדות חלקן במשאיות בלבד 

  שוטרים בתחום זה.שיפור האכיפה המשטרתית בתחום המשאיות עם התמחות 

  ויותר.  04הגדלת תכיפות ביצוע מבחני רישוי של משאיות מגיל 

 

0 אך מצריך ואת המשרד לביטחון פנים במשרד התחבורהלעיל מחייב פעילות אגפים שונים  קידום האמור

 (.V)בעיקר בסימנים המסומנים ב ראשית אימוץ ותקצוב 

 

 תוספת נהגי משאיות:

מול מחסור מעמיק בנהגים )מחייב מידע נוסף( לרבות למשק בשעת חירום0 מוצעים בדו"ח אמצעים חלקיים: 

משאיות ע"י הגדרת המקצוע שוק העבודה כנהגי לכנס ילהבצבא עידוד קליטת נהגי משאיות בשירות סדיר 

משאיות צעירים כמקצוע נדרש0 תמיכה בעת לימודים ועוד. כמו כן0 מוצעים פרסים משמעותיים לנהגי 

 די0 ויש מקום למחקר ולבחינה של אמצעים נוספים ע"י משרד התחבורה ומועצת המובילים.  ךזהירים. אין בכ

 

 :בתחום התשתית ותכנונה

  היות ומצאי השטחים  מהירההקמת חניוני לילה למשאיות בשולי ערים. מחייב פעילות תכנונית

 המתאימים הזמינים פוחת במהירות. לקידום ע"י מנהל היבשה0 אגף תכנון כלכלי. 



  הקמת חניוני עצירה ומנוחה בצידי דרכים בין עירוניות )לתכנון וביצוע בטווח הקצר ע"י חברת נתיבי

 (. 24ישראל לפי קריטריונים שנקבעו בתמ"א 

 בצירים חיוניים קיימים. הנחיית  םיפור יכולת העברתשמירת צירים להובלת מטענים חורגים0 ש

 (.24נתיבי ישראל לפעול בכיוון זה0 הבטחה סטטוטורית באמצעות תמ"א 

  בטחת ההיערכות בתחום התכנון לשינוע מוצרי כריה וחציבה ברכבת מהנגב למרכז הארץ0 כולל

קה וטעינה ליד המסילה מסילות במקביל בים ב"ש למרכז0 תכנון מסופי פרי 2זכות דרך לשדרה בת 

 בנושא.  24הנחיית הרכבת וצוות תמ"א  המזרחית.

  בנושא ה"נמל היבשתי" באזור אייל או באתר אחר0 של משרד התחבורה קבלת החלטה מחייבת

 כבסיס לתכנון ענף המטענים. 

 

 :בתחום ניהול הביקושים

  בבוקר. 41ביש כטון ל 04ביטול מיידי של איסור כניסת משאיות שמשקלן מעל ל 

 תעריפים למשאיות בלילות  סיון להוזלתיהפחתת האגרות החלות על משאיות במנהרות הכרמל0 נ

 )לבחינת משרד האוצר0 התחבורה0 חברת כח"י( 6בכביש 

  .הרחבת פרוייקט "לילה טוב" למשאיות בנמלים 

 (.בדיון ;עודית לענף המטענים ברכבת )משרדי האוצר0 תחבורה0 רכבתיגיבוש סובסידיה י 

 

מ"ס0 עידוד פעילות המטענים ברכבת0 תכנון נוספים בתחום החואמצעים בדו"ח מפורטים אמצעים אלה ו

פריסת שימושי קרקע העשויה לייעל את הובלת המטענים במשאיות0 פתרון לבעיות הולכת דלקים בצנרת0 

 שינויים בכוח המניע ברכבת ובדלק למשאיות ועוד. 

 

 רחבה במעורבות צורך ממנה עולהארוכה0 ו רשימה זואמצעי מדיניות.  61בסה"כ מוצגים0 כאמור0 

. האמצעים ושונים רבים מדיניות ואמצעי פעולה כיווני באמצעותהמטענים  בענף הממשלה של ומתמשכת

 .ביותר הנמוכות הכוללות בעלויות למשק מירבית תרומה שיתרום כך0 הענף הכוונתמדריך לל יחד מצטרפים

 

ביצוע האמור לעיל באחריות0 ובעיקר ע"י משרד התחבורה0 מחייב הכנת תכנית פעולה0 קידום ומעקב אחרי 

יישום אמצעי המדיניות. הדבר מחייב שידרוג של יכולת המשרד להתמודד עם הבעיות בענף המטענים0 

 תוספת תקנים0 במיוחד באגף המטענים0 כמומלץ בדו"ח.  ומצריך
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 אמצעי מדיניות לקידום ענף הובלת המטענים בישראל

 מבוא .1

 רקע  1.1

ענף ההובלה משפיע על רוב תחומי הכלכלה באמצעות שינוע חומרי גלם ומוצרי צריכה, שינוע מוצרי 
משפיע על תפוקות הייצור יצוא ויבוא אל נמלי הים, וקשר (אמנם מוגבל בהווה) למדינות השכנות. הוא 

התעשייתי ומחירי המוצרים, ובמקביל הוא צורך תשתית כבישים, מסילות וצנרת, משפיע על העומס 
 בדרכים, הבטיחות בהם ואיכות הסביבה.

החזון הכללי של תכנית האב למטענים הוא להבטיח כושר הובלה מספיק לטווח הארוך ובדרך יעילה 
 יות מינימליות. ובטוחה, הכרוכה בעלויות חיצונ

אמצעי המדיניות שננקטו זה מכבר והננקטים כיום מנסים להשפיע בכיוונים אלה על ענף ההובלה. 
 תכנית האב יכולה להוות מדריך להרחבה, לפירוט, למיקוד ולקביעת סדרי עדיפויות במאמצים אלה. 

צורך לנקוט ל שהממשלה יכולהמדיניות  יאמצע 711של מפורטת הוכנה רשימה  2009במהלך שנת 
. מטרת המסמך תכנית האב למטעניםכחלק משלב א' של  קידום ענף ההובלה היבשתית בישראל

ככזו יותר.  גזר רשימה מצומצמת מאוחרימהם תהייתה להציע סדרה רחבה של אמצעי מדיניות 
י אמצעים מדרגות חשיבות ודחיפות שונות, אמצעים בעל הכילההרשימה הייתה כללית וראשונית. היא 

ש מקום לבחור רק באחד כלומר שי - אמצעים המוציאים אלה את אלה, אך גם מפורט, ואף אופי כללי
 מהם במהלך גיבוש מדיניות בענף. 

אותם  נתח), מ1הדו"ח הנוכחי חוזר לרשימה הרחבה של אמצעי המדיניות שהוצעו (הם כלולים בנספח 
מוצגים גם ינת לפי שלבי יישום אפשריים. יותר, ואף ממווקצרה ממוקדת ויוצר מהם רשימה מסודרת, 

 .  2009אמצעים נוספים, שלא נכללו במסמך מ 

"תמונת  תווההרשימה הסופית של אמצעי המדיניות תושלם רק בשלב ג' של העבודה, לאחר שתו
, ויתבררו נתונים נוספים על מבנה ויעילות ההובלה העתיד" של צרכי הובלת המטענים בישראל

אמצעי המדיניות הכלולים  ,עם זאתבמשאיות כיום באמצעות סקר משאיות מתוכנן, המוצג בהמשך. 
אין סיבה להניח בדו"ח זה, רובם לטווח הקצר והבינוני, נשענים על ניתוח המצב הקיים ומידע קיים, ו

ים בתחום הבטיחות, ניצול מוגבר של תשתית הרכבת . מדובר באמצעבשלב ג' ניסוחם ישתנהש
 והצנרת, נהגים ומיומנותם, הובלת חומ"ס, אמצעים טכנולוגיים ואף שיפור מערך המידע. 

סוגי  עשרהרשימה של ובהמשך , יעדים להתערבות הממשלה בענףבסעיף הבא מוצגים המטרות וה
וגי אמצעים אלה ניתן לפירוט ובכך אמצעי מדיניות להבטחת הגשמת המטרות והיעדים. כל אחד מס

 עוסק הדו"ח בהמשך. 
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 מטרות ויעדים 1.2

 ניתן לזהות שלוש מטרות ראשיות להפעלת מדיניות בענף:

 ייעול מערך הובלת המטענים. .א
 הבטחת כושר הובלה פנים ארצי מספיק לטווח הארוך. .ב
 הבטחת תשתית פנימית לקשרים משתנים עם המדינות השכנות.  .ג

המטרה הראשונה כוללת הן את הפחתת העלויות הישירות של ההובלה והן את הפחתת העלויות 
החיצוניות. המטרה השנייה מתייחסת בעיקר לתשתית הכבישים והרכבות, אך היא כוללת גם תשתיות 
עזר וכן את כוח האדם הנדרש לנהיגה ולתחזוקה. המטרה השלישית נראית כמשנית בחשיבותה לאור 

גבלת של הסחר עם שתיים משכנותנו והעדר קשרים עם האחרות, או כמובטחת ע"י מטרה הרמה המו
תכנונית מסדרונות ב', ואולם היא מחייבת גם תשתית ייחודית, כשבשלב הנוכחי יש בעיקר לשמר 

 לפעילות עתידית מסוג זה. 

 הלוח הבא מציג את המטרות והיעדים להפעלת אמצעי המדיניות. 

 לקידום ענף הובלת המטענים בישראל יםמטרות ויעד -1לוח 

 יעד מטרת משנה מטרה

ייעול מערך 
הובלת המטענים

הפחתת עלויות הובלה ישירות
 והוצאות נילוות הקטנת הוצאות תפעול במשאיות

 ת היעילות בהובלת מטענים ברכבת דלהג
 הגדלת היעילות בהזרמת דלקים בצנרת

הפחתת השלכות חיצוניות 
 תנועת משאיות שליליות של

 הפחתת גודש בדרכים
 שיפור הבטיחות בדרכים

 הפחתת זיהום אוויר
 הפחתת חשיפה לרעש

 שתית בכבישיםהתהפחתת פגיעה בשכבת האספלט ו
 הפחתת חשיפה לחומרים מסוכנים

הפחתת עלויות ההובלה 
 הכוללות (ישירות+חיצוניות)

פיצול אופטימלי בין אמצעי ההובלה (משאיות, רכבות, 
פיתוח תשתית בצנרת) בהתחשב בכלל העלויות, לרבות 

 ותחזוקתה

הבטחת כושר 
הובלה מספיק 
 לטווח הארוך

פיתוח תשתית בהתחשב גם 
 בצרכי הובלת המטענים

 פיתוח כבישים, מסילות וצנרת
 פיתוח מסופים ומתקני דרך

 אבטחת כוח אדם מיומן
 בהיקף מספיק

 היקף מתאים של נהגים ברמת מיומנות גבוהה
 היקף מתאים של עובדי מוסך ומקצועות נילווים נוספים

הבטחת תשתית 
פנימית לקשרים 

בינלאומיים 
 משתנים

תשתית לקשר עם הרשות 
 הפלסטינאית ובין חלקיה

הבטחה (כפוף להתפתחויות מדיניות) של דרך/ דרכים 
 עזה ליו"שלהובלת מטענים בין 

תשתית דרכים ומסופים נאותה להיקפי הסחר והעברת 
המטענים העתידית בין ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית

פיתוח תשתית לקשרים 
 בינלאומיים

תכנון ושמירת אופציות לדרכים ומתקנים להובלת מטענים 
 אל הארצות השכנות בתנאי שלום

מטענים בין לאומית תכנון ושמירת אופציות למעבר תנועת 
 בשטחי ישראל כתחליף לתעלת סואץ ובין ארצות שכנות
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 בעיות ואתגרים 1.3

 
עיצוב אמצעי המדיניות לקידום המטרות והיעדים שנמנו לעיל מחייב הכרה של מערך ההובלה הקיים 

 המטרות והיעדים שנמנו לעיל.  הגשמה מלאה שלהיום בארץ והכשלים הקיימים בו המונעים בהווה 
 

במקביל יש לשים לב להזדמנויות הקיימות או שיתקיימו בענף ההובלה, והיכולות לשפר את יעילותו 
ולהקטין את עלויותיו הכוללות ע"פ היעדים שפורטו לעיל, ומבלי שניתן להגדיר כעת את אי ניצול 

 ההזדמנות ככשל. 
 
 עיקריות בענף:הלהלן אזכור מדו"ח שלב א' לבעיות . 
 

  המטענים בין אמצעי ההובלהפיצול הובלת- 
o  מהמטען המובל בארץ (במונחי  90%מעל ל מוערך שעל פי ממצאי שלב א' של העבודה

ברכבות ופחות מכך בצנרת הדלקים. גם בארצות  5%ק"מ) מובל במשאיות, ורק -טון
ק"מ המובל, ואולם חלקה של -ת משאיות את מרבית הטוןוהאירופית נושא הקהילייה

 . 2008מוצע ב במ 17%הרכבת היה 
o למרות מרחקי ההובלה הקצרים 1990ק"מ לא גדלה מאז -תפוקת הרכבת במונחי טון .

בארץ ניתן להגדיל כבר בטווח הקצר את תפוקת הרכבת. עיקר העניין של הרכבת הוא 
 כעת בתחום הנוסעים וקיימת הזנחה בענף המטענים. 

o יכליות על הכבישים בשל צנרת הדלקים אינה מנוצלת באופן מירבי ומוחלפת בתנועת מ
 בעיות תמחור ובעיות נוספות. 

 
 גם  -עדר סקרים בענףיעדר מידע מפורט והיהכרת המצב הנוכחי בתחום המשאיות לוקה בשל ה

וקא ושארו המשאיות דומיננטיות בהובלת המטענים בארץ. דיאם יגדלו תפוקות הרכבת והצנרת י
סקר המשאיות הארצי האחרון נערך . מןחועדר המידע הבסיסי בתיבשל דומיננטיות זו בולט ה

. אין מידע על היקף ההובלות במשאיות בכלל, ע"פ סוגי מטען או מוצאים ויעדים, 1990בשנת 
לא מאפשר בשלב עדר המידע יאין מידע על יעילות ההובלות, כגון אחוז הנסיעות הריקות וכו'. ה

 את הטעון שיפור.  לשפרואת הדרכים  לאבחן את מידת היעילות בו פועל הענףזה 
 

היעדר המידע בולט במיוחד בהשוואה למדינות האיחוד האירופי, בהן נערכים סקרים שנתיים 
המאפשר לעקוב אחרי שוטפים בענף המשאיות, ונאסף מידע רב על תנועת המשאיות ותפוקתן, 

בפיצול ההובלה בין  ומאפייניו, ק"מ)-שינויים שנתיים בהיקף ההובלה במשאיות (במונחי טון
 צנרת, דרכי מים, שגם עליהם נאסף מידע) ועוד.  ת,אמצעי ההובלה השונים (רכב

 
  יש בענף המשאיות בעיות  ,ידועיםהעל פי "נתוני המאקרו"  -משאיותהבעיות מבניות בענף

 והן:  מבניות
o טון  10משאיות שמשקלן הכולל מעל ל  35,000כ  - פיצול יתר של משק ההובלה

חברות ועצמאים. זה הרבה מעל הנדרש לתחרות משוכללת,  11,000ות בין כ מחולק
והפיצול מקשה על התמחות, יעילות בהתארגנות להובלות, וכמובן על הפיקוח בענף 

חודית לישראל, והתערבות יאין זו תופעה יאמנם, בתחומי הבטיחות ובכל תחום אחר. 
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ם הבעיה המוצגת לעיל נותרת , אולמשמעותית בה סותרת את מדיניות חופש העיסוק
 על כנה גם בתנאים אלה.

o .מחסור מסתמן בנהגי משאיות, במיוחד בבוגרי צבא הנדרשים למשק לשעת חירום 
o  המחסור נגרם עקב שכר נמוך לשעת נהיגה, שהוא תוצר של התחרות הרבה בשוק

 ומבנה כוח העבודה. 
o  שעות עבודה יומיים השכר השעתי הנמוך גורר תעסוקת יתר של הנהגים במונחי

 וחודשיים.
 

הניסיון בטיחות כבדה.  בענף גורמים לבסוף בדרך זו גם לבעייתתחרות הפתוח והעבודה השוק 
להפחית מחומרת תעסוקת היתר של נהגים באמצעות חוקים ותקנות יכול להצליח רק חלקית, 

 הנושא מחייב במיוחד שמאמצי האכיפה/ פיקוח בנושא אינם אינטנסיביים. 
 

  אפליית משאיות בתעריפי מעבר בכבישי אגרה ובאמצעים מנהלתיים– 
o  ביחס לרכב הפרטי, ובמנהרות  3גבוהה פי  6האגרה המוטלת על משאיות בכביש

יות ולרוב מהרכב הפרטי. אין לכך הצדקה גם לאחר הבאה בחשבון של על 5הכרמל פי 
איות לדרכים התחזוקה ותפוסת הכביש הגבוהה יותר של המשאית. הדבר מסיט מש

 פחות יעילות להן ובמיוחד לכלל התנועה. 
o  בשנים האחרונות הוטלו איסורי כניסה בשעות מסויימות על תנועת משאיות שמשקלן

כדי להקל על תנועת הרכב הפרטי. בעוד במעלה  20ובכביש  1טון בכביש  12מעל ל 
 יבי אילון. בכניסה לירושלים יש לכך הצדקה, אין הצדקה לאיסור דומה בנת 1כביש 

 
 חלק מהמשאיות חונות בלילות בתחומי ערים, ואף במתחמי  – למשאיות חודיתיתשתית יעדר יה

דרכים בין עירוניות המאפשרים  עדר חניונים בשולי ערים. אין כמעט חניונים בצידיימגורים, בה
עצירה ומנוחה לנהגי משאיות. בדרכים בין עירוניות משופעות, במיוחד חד מסלוליות חסרים 

 נתיבי זחילה למשאיות. 
 

במסמך אמצעי המדיניותהכללה של ל עקרונות  1.4  

 אמצעי מדיניות מוצע צריך להיות בעל התכונות הבאות:

ו/או להקל על הבעיות מהן  1אחד מיעדי הענף, כמוצג בלוח  להיות מכוון בצורה ברורה לקידום .א
 סובל הענף ע"פ הסעיפים הקודמים.

 . ומבחינת המקובלות הציבורית שלו , מבחינה טכניתמבחינה חוקית להיות ישים .ב
 לא לסתור עקרונות כלליים של מעורבות הממשלה בפעילות המשק. .ג
 שומו.יתועלת מקבילה לפחות מיראות ייות צריכה להיות ולהובמידה והוא כרוך בעל .ד

בסעיפים ב' ו ג' במיוחד יש להיות ערים לגבולות הסביר והרצוי של הרגולציה הממשלתית. תפקידה של 
הממשלה להבטיח תשתית, להבטיח הפעלה בטוחה של ענף ההובלה, לדאוג לבטיחות בדרכים, 

ות כך גם אם הדבר עשוי לייקר ולהפחתה של השלכות חיצוניות שליליות כמו זיהום האוויר. עליה לעש
 את עלויות ההובלה, ומתוך ראיה של תועלת כלכלית למשק. 
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מאידך, אין מקום למעורבות המיועדת, לדוגמא, לשנות את דפוסי הפעילות או ההצטיידות בענף 
המשאיות, גם אם הדבר נראה רצוי. ניתן לתמרץ תהליכים הנראים חיוביים, כמו התארגנות ענף 

סגרת חברות ותאגידי הובלה גדולים יותר, או לתמרץ הכנסה של שיפורים טכנולוגיים המשאיות במ
בענף המשאיות שאינם קשורים לבטיחות, אך לא לכפות תהליכים כאלה. שינויים אלה יתבצעו, קרוב 
לוודאי, ב"כוחות השוק" ולאור כדאיותם למובילים, גם אם לא בקצב מהיר. במידה שאינם כדאיים 

 ין מקום לכפות אותם.  למובילים א

אין גם מקום להטיל איסורים אדמיניסטרטיביים על תנועת משאיות בשעות ובמקומות גדושים, למעט 
משער הגיא לירושלים בבוקר, בשל שילוב של צפיפות רכב  1במקרים יוצאי דופן, כמו במעלה כביש 

 גבוהה עם שיפוע ניכר, וכו.

לת נטו מביצוע האמצעי, כלומר שהתועלת ממנו תעלה על יש לשים לב לקריטריון ד' של צורך בתוע
עלויותיו/ מגרעותיו. קיימים צעדים רבים העולים, לכאורה, בקנה אחד עם המטרות והיעדים המוצגים 

 , ואולם ביצועם כרוך בעלויות ובקשיים. 1בלוח 

העומס לדוגמא: הסטת תנועת משאיות ללילות. מול היתרונות (שהם ברי מדידה) של הקלה על 
בכבישים, התועלת הבטיחותית, ותועלות תפעוליות בנמלים (ככל שמדובר בתנועה אל ומנמלים) יש 
עלויות נוספות של נהיגה, עלויות שכר במחסנים/ מפעלים ועוד. התועלת נטו תלויה גם בצורה ובמתווה 

 בה אמצעי כזה מיושם. 

 :להכללת אמצעי המדיניות בדו"חים נוספים כלליעקרונות 

שאינם מיושמים זה מכבר, ושיש צורך בפעילות (בדרגת אינטנסיביות שונה) לביצועם  לוודא יש 
 שאינה מבוצעת כיום. 

לדוגמא: אימוץ תקנים אירופאים של זיהום אויר למשאיות מהווה זה מכבר חלק ממדיניות   
דו"ח משרד התחבורה. קו מדיניות זה מיושם ואין חשש של נסיגה ממנו, על כן אינו כלול ב

הנוכחי. כנ"ל לגבי ההרכב הכימי של הדלקים, במיוחד תכולת הגפרית בסולר. בנושא זה חלו 
מ"ג לק"ג,  10שינויים מפליגים בעשור האחרון (התכולה הנוכחית של הגפרית בסולר היא עד 

ויותר). שינויים אלה חלו ביוזמת המשרדים  10בעבר היה שיעור הגפרית בסולר גבוה פי 
ה והאנרגיה, האמונים גם על בחינת אפשרויות נוספות לשיפורים בתכולת להגנת הסביב

הדלקים להפחתת זיהום אויר. הנושא נראה כמטופל, ואין מקום לכלול אותו בין האמצעים 
 המוצעים לטיפול. 

אין לכלול כאמצעים פרוייקטים ספציפיים. יש מקום לבצע פרוייקט אם הוא תואם את אמצעי  
ד במבחנים פרטניים של ישימות וכדאיות. פרוייקט כמו המסילה לאילת אינו המדיניות, וכן עומ

 אמצעי מדיניות, אלא פרוייקט שראוי להבחן על בסיס אמצעי המדיניות. 
 

עקרונות ברורים נוספים להכללת אמצעי מדיניות בדו"ח הם היותם רלוונטיים ומשמעותיים. אין  
ו מוגבל ואולי לא מוכח, ואף התועלת מביצועו מאי ביצועמקום לכלול אמצעי "זניח", שהנזק 

 אינה צפויה להיות גבוהה במיוחד. 
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עד כאן הוצגו עקרונות להכללת אמצעי בודד במסמך. להלן רשימה כללית של העקרונות לעיצוב 
 הרשימה הכללית של אמצעי המדיניות:

  התשתית, הפעלה, יש לוודא שהרשימה רחבה ומתייחסת לכל מרכיבי הנושא המנותח בתחומי
 כוח אדם, רכב ועוד.

  יש לבדוק שאין ריבוי יתר של אמצעים המיועדים לאותה מטרה. במקרה שיש להשמיט אמצעי
 שתועלתו השולית בתחום נמוכה 

  סתירה בין אמצעי המדיניות, שאין שום צמד של אמצעים הסותרים זה את זה. יש לבדוק שאין 
 שאין אמצעים המוציאים האחד את השני. יניות, יש לבדוק שאין כפילות בין אמצעי המד 

היא נבנתה על בסיס ניירות אמצעי המדיניות הכלולים בדו"ח הוכנה על בסיס עקרונות אלה.  60רשימת 
 עבודה ומסמכים קודמים (כמוצג בסעיף הבא), בתוספת אמצעים המוצעים לראשונה בדו"ח הנוכחי. 

יישום זמן, עלויות ומורכבות ביצוע.  ילסווג לפי חשיבות, טווח ניתן הראויים לקידום ולביצועאת האמצעים 
 חלק גדול מהאמצעים אינו טריוויאלי, ומחייב גיבוש ותכנון, כמפורט בהמשך. 

 

 הסתמכות על מסמכים ומתווים קודמים 1.5

סה"כ)  117הוא ברשימת מקיפה של אמצעי מדיניות (מקור מרבית אמצעי המדיניות המוצגים בהמשך 
. הייתה זו רשימה ראשונית, רחבה מאוד, לצורך המשך 2009שהוכנה בשלב א' של העבודה במהלך 

האמצעים.  117מאמצעים אלה, על בסיס ניתוח חלקי של  35נופו  2009העבודה. ואכן, כבר במהלך 
 עיף הבא. בעבודה הנוכחית הושלם תהליך הניפוי, כמוצג בס

, וכן המפורטים להלןמסמכי מדיניות וניירות עבודה קודמים עם זאת, הדו"ח הנוכחי מסתמך גם על 
 בעבודות תכנון אחרות הנמצאות כעת בשלבי ביצוע. להלן העיקריים שבהם:

 ע"י משרד התחבורה ונועדה  2000. הוועדה הוקמה בשנת 2002משנת  דו"ח ועדת סגיס
הוועדה המליצה על ענף ההובלה במשאיות באופן יעיל ובטוח.  קידוםלקבוע כללים לניהול ול

 סדרה ארוכה של צעדים:
o  הגברת האכיפה על תנועת המשאיות ותעסוקת הנהגים ע"י משרד התחבורה

 והמשטרה.
o  ייחוד משאבים להכשרת נהגים, השתלמויות בנהיגה ובקשירת מטענים, בקרה ומעקב

 אחרי ה"גורם האנושי".
o רת תפקידי קציני הבטיחות.שינויים בהגד 
o  הסתמכות על התקינה האירופאית בתחום המשאיות, מטענן המירבי, אביזרי בטיחות

 ועוד.
o .תנאים מתאימים להובלת חומרים מסוכנים 
o ן הגופים הממשלתיים הפועלים בענף.תיאום בי 
o .פיתוח תשתית הכבישים לרכב הכבד, והמלצה כללית לעידוד הובלת מטענים ברכבת 
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הוועדה יושמו במלואן, אחדות בחלקן, וישנן מסקנות הנכונות גם כיום  המלצותלא גדול מחלק 
במסמך זה, לרוב במתכונת חדשה. המלצות הוועדה  ןיביטושלא יושמו. הן מוצאות את 

 .2העיקריות ומידת ישומן או קידומן מוצגים בנספח 

 וכלל המלצות ורשימה של 2012, שפורסם בשנת דו"ח שלב א' של תכנית האב למטענים ,
 2009אמצעי מדיניות לטווח הקצר, לרבות בתחום ההובלה הרכבתית, על בסיס מסמך קודם מ 

 ). 1דו"ח א. -(תכנית האב למטענים

האמצעים כללו צעדים מומלצים בתחום התכנון, החקיקה, פיתוח התשתית, ניהול הביקוש, 
 ההתארגנות (בעיקר ברכבת) ומערכות המחירים. 

 י משרדי תכנית אב משולבת לדרכים (כבישים ומסילות) הנערכת בהווה ע" – 42"א תמ
למסילות ברזל. התכנית  23לכבישים ואת תמ"א  3את תמ"א  התחבורה והפנים והמחליפה

מתייחסת בין היתר לתשתית הכבישים והמסילות הנדרשת להובלת מטענים על בסיס קווי 
אמצעי המדיניות בתחום המטענים המוטמעים  מך זה.הול ופיתוח המתואמים עם מסמדיניות ני

 הם: 42בתמ"א 
o  עיגון סטטוטורי של מסדרונות לפעילות עתידית של הרכבת באמצעות "שדרות" של

מסילות אורך בין הנגב למרכז הארץ, המסילה המזרחית הנמשכת עד למפרץ חיפה, 
 מסופים לפריקה וטעינה של רכבות ושטעונים בין משאיות לרכבת.

o שתית כבישים, חניונים בשולי ערים ובצידי דרכים לשימוש המשאיות.ת 
 

 יר וביבשה, הנערכת בהווה ע"י משרד התחבורה, ומתואמת ובים באו תכנית אב לתחבורה
 . 42בתחום המטענים עם שלב א' של תכנית האב למטענים ועם תמ"א 

בנוסף לכך נעזר המסמך בשורה של ניירות עבודה, תחשיבים ומסמכים אחרים העוסקים בענף ההובלה 
בנושאים מסויימים, כמו בתחום הבטיחות, מוצגים בדו"ח נתונים חדשים ומוצעים גם אמצעי בארץ. 

 מדיניות וכיווני פעולה חדשים. 

 העבודהמיון וניפוי אמצעי המדיניות שהוצעו בשלב א' של  1.6

אמצעי מדיניות. הרשימה  117הוגשה במסגרת שלב א' של העבודה רשימה של  2009כאמור באפריל 
הקיפה את כל התחומים והזוויות של ניהול ופיתוח ענף המטענים בארץ, אך הייתה ראשונית מאוד. 

 . 1רשימה זו מוצגת בנספח 

אמצעים  35ייתה המלצה להשמטת הוגש לועדת העורכים של תכנית האב דו"ח בו ה 14.7.09כבר ב 
והסבר מפורט לסיבות להשמטה, בעיקר בנושאים הבאים: צמצום הגודש, פליטות מזהמים, הפחתת 

אמצעי מדיניות נוספים.  46אמצעי מדיניות. מהם נופו בדו"ח הנוכחי  82רעש ובטיחות. נותרו, אם כן, 
 אמצעי מדיניות.  36מהרשימה המקורית נותרו 

 אמצעים שנכללו ברשימה הראשונית.  81ופו בשני השלבים נ
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 סיכום האמצעים שנופו ע"פ נושאים:

  "12 –אמצעים, צמצום נסועה  13 –אמצעים: מהם: ייעול מערך ההובלה  51 –"צמצום הגודש 
(חלק מאמצעים אלה היו המלצות על סלילת  אמצעים 20 –עידוד הובלה ברכבת  אמצעים,

לת העמק ומסילה לאילת, בניגוד לעקרון שאין לראות מסילות רכבת ספציפיות כמו מסי
בפרוייקט ספציפי אמצעי מדיניות, כמו כן על הושמטו אמצעי מדיניות שטפלו בהסדרי תנועה של 

 רכבות בין לאומיות). 
  1 –אמצעים, חומ"ס  13 –אמצעים: מהם כללי  14 –שיפור הבטיחות. 
  אמצעים. 11 –צמצום פליטות 
  ים.אמצע 5 –הפחתת רעש 

 הסיבות לאי הכללתם של האמצעים הנ"ל:

 אמצעים.  14 –כפילות בין אמצעים 
 בחינת ייתכנות שתוצאותיה לא ברורות, ועל כן לא ניתן לקביעה  בנושא פרטני מידי ו/או מחיי

 אמצעים.  14 –כמדיניות מראש 
 אמצעים.  13–חסר הצדקה או בעל הצדקה גבולית 
 אמצעים.  9 – מתברר שהצורך בו מועט או לא קיים 
  אמצעים.  12 –מטופל כבר 
  11 –מטופל ע"י משרדי ממשלה אחרים וללא צורך נראה של התערבות משרד התחבורה 

 אמצעים. 
  אמצעים.  2 –אין בשלות טכנולוגית 
  אמצעים.  5 –אין צורך בהתערבות ממשלתית 
  1 –לא בטיחותי . 

 מציג, כאמור, את הרשימה המקורית ואת הסיבה הכללית לניפוי חלק מהאמצעים.  1נספח 

 להלן דוגמאות לאמצעים שנופו: 

 הפחתת המיסוי על משאיות כבדות 
 העלאת המיסוי על משאיות 

שני האמצעים, הסותרים האחד את השני (לפחות לגבי "משאיות כבדות") מוסברים משיקולים שונים. 
המסמך הנוכחי לא ממליץ על שינוי כלפי מעלה או כלפי מטה במיסוי על משאיות. הבדיקה מעלה 
שהמיסוי בכללותו נמוך, כולל בעיקר בלו על הסולר (כמחצית מהיטל הבלו מוחזר לבעלי המשאיות), 
ואגרה שנתית לא גבוהה. המיסוי על הרכב וחלפיו כולל בעיקר מע"מ המוחזר כשתשומה לבעלי 

 המשאיות. 

המס נטו נמוך בממוצע מהעלות הישירה ועקיפה הנגרמת מתנועת משאיות (פגיעה בשכבת האספלט 
יד. מומלץ יסוי באופן אחמבכבישים, נזקי תאונות, זיהום אויר, ועוד). עם זאת, לא מומלץ להעלות את ה

לסבסד הובלת מטענים ברכבת בגובהה התועלת מצמצום ההשלכות החיצוניות של הסטת מטענים 
 אליה ממשאיות. לטווח הארוך מוצע מיסוי על פי נסועה לפי זמן ומקום, כמוסבר בהמשך. 
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 דוגמאות לאמצעים נוספים שהושמטו משיקולים שונים:

הושמט כי נראה בעייתי מסיבות שונות ובכל  –שימוש ברכבות נוסעים להובלת מטענים קלים  
 מקרה כלל לא משמעותי בתחום המטענים הנבדק בעבודה זו. 

הושמט כי לא קשור לתחום המטענים דווקא. יש, כמובן, מקום  –שידרוג "כבישים אדומים"  
 לשדרג "כבישים אדומים", אך על בסיס מדיניות תחבורתית כללית. 

הושמט כי ברור  –טון)  23טון לסרן (כיום  25-30דה במעמס של שידרוג מסילות קיימות לעמי 
 מבחינה כללית שהעלות תעלה בהרבה על התועלת. 

. עיקר 2009הושמט ע"פ הסבר מפורט שניתן עוד ב  –שימוש במנועים שקטים במשאיות  
 הרעש הנשמע מתנועת משאית אינו נובע מהמנוע. 

 

 הרשימה הכללית של אמצעי המדיניות 1.7

את הרשימה הכוללת של אמצעי המדיניות שהתגבשה לפי העקרונות והתהליכים המוצגים בסעיפים 
 קבוצות של אמצעי מדיניות:  10 ול כיווני פעולה 5פי אופיים ל ניתן לסווג ל  1.4-1.6

 : לפי כיווני הפעילות הסיווג הכללי של האמצעים

 חקיקה, תקינה ופיקוח ממשלתי .א
 ושמירה והבטחת היקף מתאים של נהגי משאיות  הכשרת כוח אדם .ב
 פיתוח תשתית באמצעות תכנון וסלילה .ג
  .ניהול ביקושים .ד
במשאיות בתחום הבטיחות.  -הטמעת שיפורים טכנולוגיים המחייבים התערבות ממשלתית .ה

 בחינת שינויים טכנולוגיים בתחום המנועים והדלק, ברכבת בתחום הכוח המניע. 

  עשר קבוצות אמצעי המדיניות הינם: 

על המצב הקיים היום על מרכיביו בתחום הובלת המטענים  / יצירת בסיסי מידעשיפור המידע .1
 )ה'-וש הערכות על צרכי ההובלה בעתיד (לצורך כיווני פעולה ב'וגיב

 
חותה, לצמצום להסדרת ההובלה במשאיות ובטירגולציה באמצעות חוקים, תקנות ותקינה  .2

 ). וגם חלק מכיוון פעולה ה' 'אלסביבה ועוד (כיוון פעולה  הנזק
 

בתחום במשאיות ע"י שקילה, בחינות תקינות המשאית פיקוח ואכיפת החוקים והתקנות  .3
 .')אאכיפה משטרתית של חוקי התעבורה (כיוון פעולה  ועוד, אכיפת שעות עבודת נהגים,

 
באמצעות מיסוי ו/או סובסידיה באופן שיפנים את העלויות  התערבות במערכת מחירי ההובלה .4

 ניהול ביקושים) -'דיות של כל אמצעי הובלה (כיוון פעולה החיצונ
 

לייעול השימוש בתשתית הכבישים והצנרת, בכלל זה שינויי  שינויי תעריפים בפיקוח ממשלתי .5
פות בדרכים, עידוד תעריפים למשאיות בכבישי אגרה, הנהגת אגרות נסיעה כתלות בצפי

 ניהול ביקושים) -'דנסיעות בלילה (כיוון פעולה 
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והגדלת כושר ההובלה שלה ע"י  פיקוח ותמרוץ של פעולות לייעול הובלת המטענים ברכבת .6

טיידות, תמריצים להתייעלות ועוד ערכות מנהלתית משופרת בענף המטענים, הכוונת הציה
 ')ד', ג(כיווני פעולה 

 
 אמצעי–ה' ', הסתייעות ב ד(כיוון פעולה  יעילה יותר בהובלה במשאיותסיוע להתארגנות  .7

 טכנולוגיה)
 

טחת רמתם המקצועית לעבודה בענף המשאיות ואב עידוד הכשרת נהגים ועובדי מוסך .8
 '). בותעסוקתם בענף (כיוון פעולה 

 
 ')ג(כיוון פעולה טווח הקצר והבינוני פיתוח תשתית הובלה ב .9

בישים ומסילות), שלוחות ומסועים, מסופים, חניונים ומתקני פיתוח תשתית דרכים (כ .א
 דרך ברשת הבין עירונית. 

 פיתוח מערך צנרת להובלת דלקים ותחזוקת הצנרת.  .ב
 חיוב רשויות מקומיות בהקמת חניוני לילה בתחומיהן למשאיות בטווח הקצר והבינוני. .ג

 
טווח נדרש בתחומי התשתית שנמנו (כיוון פעולה  לפיתוח ארוך קידום תכניות ועיגון סטטוטורי .10

 '). ג

 

זו רשימה ארוכה של אמצעי מדיניות, והיא מפורטת בהמשך אמצעי מדיניות.  60בסך הכל מוצגים 
למרכיבי מישנה. עולה ממנה צורך במעורבות רחבה ומתמשכת של הממשלה בענף באמצעות כיווני 
פעולה ואמצעי מדיניות רבים ושונים, המצטרפים יחד להכוונת הענף, כך שיתרום תרומה מירבית למשק 

 בעלויות הכוללות הנמוכות ביותר. 

לק מאמצעי המדיניות יש משמעות אופרטיבית מיידית או קצרת טווח, והם בחזקת צעדים מומלצים לח
לקידום ולביצוע מיידי או בשנים הקרובות ע"י האגפים השונים במשרד התחבורה, בעיקר אגפי 
המטענים והרכב, אך גם הרישוי, הרשות הלאומית לבטיחות, וגופי סמך של המשרד: נתיבי ישראל 

וחברת כביש חוצה ישראל. חלק מהאמצעים מחייבים שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים:  (מע"צ)
 בטחון הפנים (המשטרה), האנרגיה, הגנת הסביבה והבטחון. 

יש לציין שנראה שיש צורך בשידרוג משמעותי של הדרג הממשלתי העוסק בענף המטענים, כך שיוכל 
ולה, ושיהיה מסוגל לעקוב אחרי יישום אמצעי המדיניות. להגדיר במדוייק על בסיס מסמך זה תכנית פע

נדרשת תוספת של אנשי מקצוע ומינהל באגף המטענים, שיוכלו לתכנן, לתאם ולהוציא לביצוע תכנית 
כזו. נראה שראוי להוסיף תקנים לתחום המשאיות לאגפי הרישוי והרכב, וכן ראוי שבאגף תכנון וכלכלה 

ענים. מעבר לכל נדרשים, כמוצג בהמשך, פקחים נוספים על קציני יהיה רפרנט שיעסוק בתחום המט
 הבטיחות, ניידות בטיחות נוספים על צוותם וניהולם ועוד. 

 האמצעים מפורטים ומוסברים בפרקים הבאים. שישים  
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 שיפור המידע .2

ר. יש כל ענף כלכלי אחהכוונת ענף ההובלה, כמו תעדכן מהווה בסיס לפיקוח, ייעול ומידע מפורט ומ
תיעוד מלא ומפורט של ההובלה ברכבת ושל שינוע הדלקים בצנרת, ואולם אלה מצטרפים לפחות מ 

 .על מערך ההובלה במשאיות ק"מ. מאידך, יש מעט מאוד מידע-מכלל ההובלה בארץ במונחי טון 10%

כמוצג  1.1-1.7פור המידע בתחום המשאיות באמצעות מרכיבים הוא, איפוא, שי 1אמצעי מדיניות מס' 
 להלן. 

 שיערך אחת לעשור לפחות ויענה לשאלות העיקריות הבאות: סקר משאיות ארציעריכת  – 1.1אמצעי 

o  ,סוגי משאיות, אזורי מוצא ויעד ותקופות משקל, היקף ההובלה במשאיות, לפי סוג מטען
 יום. 

o .מספר שעות פעילות יומית, מהן שעות נסיעה 
o .זמני פריקה וטעינה 
o גיםשעות תעסוקת נה 
o .מיקום החניות, במיוחד חניית הלילה 

 
 4,000במסגרת שלב ב' הנוכחי של עריכת תכנית האב למטענים מוצע סקר בהיקף של 

ותשאול  GPSמשאיות. יערך מעקב של יומיים אחרי תנועות כל משאית באמצעות מכשירי 
 .3חודשים. הנתונים שיאספו בסקר מוצגים בנספח  10הנהגים. הסקר מתוכנן להתבצע על פני 

 
 על ידי הלמ"ס.  1990סקר המשאיות הארצי הקודם נערך בשנת 

 
 ע"י אגפי המטענים ותכנון כלכלי במשרד מומלץ לקידום מיידי

  
לכל היותר  - אין כיום כלל מידע כנ"ל – ספירות משאיות על פי סוג בדרכים בין עירוניות -1.2אמצעי 

טון).  4-10טון ויותר (כולל "רכב חלוקה" שבין  4יש ספירות בצמתים של כל המשאיות שמשקלן 
ניתן לקבל מידע זה ע"י הסרטת תנועה מידע זה נדרש לצורך כיול טמ"י למשאיות ותכנון דרכים. 

שירותי המידע במשרד התחבורה. ניתן ע"פ מספרי הרישוי בשיתוף פעולה עם אגף ופיענוח 
תחום אורך לפענח את גודל/ משקל המשאית ללא פיענוח מספר הרכב באמצעים אחרים (

 ועוד). מונים פניאומטיים,אמצעות מספר צירים בר, ארדבמדידת 

 
מומלץ לקידום בטווח הקצר בשיתוף עם נתיבי ישראל ויחידת המדען הראשי במשרד 

 . כחלק מפיתוח מרכז למידע תנועתי במשרד התחבורהאגף המטענים והתחבורה 
 

ניתן לקבל תמונה חלקית, אך  – סקרי משאיות בשערי נמלים/ מפעלים גדוליםעריכת  – 1.3אמצעי 
משמעותית, על פריסת תנועת המשאיות ע"י סקרים בשערי הנמלים/ מפעלי המלט/ מסופי 

יפה ואשדוד. סקר בשערי הנמל של הדלק העיקריים ועוד. בהקשר זה חשובים במיוחד נמלי ח
יעד שיערך אחת למספר שנים יכול ללמד -משאיות נכנסות ויוצאות לפי סוג מטען משקלו ומוצא
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על הערכות ענף המשאיות, פריסה אזורית של מוצאים ויעדים פנים ארציים של ההובלה, שינויים 
לקי לסקר המשאיות בשעות ההובלה ועוד. סקרים אלה יכולים להשתלב או להוות עידכון ח

  הארצי.

 במשרד הראשי המדען ויחידת ישראל נתיבי עם בשיתוף הקצר בטווח לקידום מומלץ 
 . התחבורה במשרד תנועתי למידע מרכז מפיתוח וכחלק התחבורה

. הסקר מיפה את תנועת סקר משאיות בשערי נמל חיפהע"י חנ"י ערך נ 2013בתחילת מרץ 
המשאיות אל ומהנמל לפי מוצא או יעד (מתברר שהנמל משרת במובהק את אזור הצפון בארץ 

 ועד לאזור השרון בדרום). לא נערך סקר דומה בנמל אשדוד. 

קיימת חובת מילוי "שטר מטען" לכל תנועת משאית.  – איסוף מידע מ"שטרי מטען" - 1.4אמצעי 
בשטר המטען אמורים להירשם נקודות המוצא והיעד של תנועת המשאית, סוג המטען ומשקלו, 

יתכן  , שם הנהג ועוד. מידע זה, אילו מולא באופן תקין ואילו נאסף ונשמרשעת הנסיעהתאריך ו
או לפחות לעדכן אותו באופן מתמיד.  ,1.1היה יכול להחליף את סקר המשאיות ע"פ אמצעי ש

בפועל "שטרי המטען" ממולאים בטפסים שונים בכל חברה, בבדיקות שנערכו במסגרת שלב א' 
של העבודה נמצא שהמילוי רשלני, חסר, והמלא במקרים רבים לא בר פיענוח, למשל רשומים 

  מוצאים ויעדים שאינם ישובים ושחלקם לא ניתן לזיהוי בבירור. 
 

(לאחר רטפון, ולדרוש אלהכין טופס ממוחשב מחייב, גם במתכונת של אפליקציה לסמ מוצע
לשדר/ מועצת המובילים) בחינה והטמעה של הנושא על ידי משרד התחבורה בשיתוף עם 

המשטרה תוכל לבדוק לשלוח אותו למשרד התחבורה/ משטרת התנועה טרם היציאה לדרך. 
של משאית אם היא נמצאת במסלול ובהובלה בה היא בכל נקודת זמן בעצירה מקרית (או לא) 

אמורה להימצא, את זהות הנהג וכדומה. משרד התחבורה יצבור את המידע ע"פ סוגי מטען, 
מוצאים ויעדים, שעות היממה וכדומה כמפתח להפעלת מדיניות של ניהול תנועה, התאמת 

 תשתית ועוד. 

 :הם בדרך לכךהמוצעים השלבים 

o  יחיד מחייב והפצתו דרך אתר משרד התחבורה/ אחרת.אחיד והכנת טופס 
o  אכיפת מילוי טופס זה ובמלואו ע"י אגף התנועה במשטרה ואגף המטענים במשרד

 התחבורה.
o  שמירת המידע בפורמט דיגיטלי בחברות ההובלה והעברתו אחת לחודש למשרד

 התחבורה.
o בשיטה/ שיטות , לאחר בחינה והטמעה של הנושא לשגר את נתוני שטר המטען כאמור

 שימצאו מתאימות בטרם כל יציאה לדרך של משאית. 
 

 . 4הטופס המוצע מוצג בנספח 

 משרד התחבורה וינותח באופן שוטף. אגף המטענים בב ייאגרהמידע 
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מוצע לקידום בשלבים המוצעים לעיל ע"י אגף המטענים במשרד, כשהשלב הראשון של 
או  . מעבר למילוי דיגיטלי וכאפליקציה לסמארטפוניםהכנת טופס אחיד מחייב יעשה מיידית

 יוכל להתבצע תוך מספר שנים.  לשיטות אחרות

 8 משרד התחבורה מפעיל כיום  - איסוף מידע מתמשך באמצעות ניידות הבטיחות - 1.5אמצעי 
 כשמדובר. שלהם הבטיחות מערכות את ובוחנות ופרבריים עירוניים בין בכבישיםבטיחות  ניידות

 ומורה הרכב את העוצר שוטר מתלווה ל"כנ ניידת כל של לצוות .אותה שוקלים גם במשאית
מאות רבות של משאיות נבדקות בחודש, אך הדבר לא מנוצל  .לבדיקה הרכב את להעמיד לנהג

 לאיסוף מידע על תנועת המשאיות. 

: הבאים הפרטים לגביאת נהג המשאית  שאלדקות) לת 10-15ניתן לנצל את משך הבדיקה (כ 
 של הכולל המשקל .כיום נרשמים לא והיעד המוצא). בלבד וזאת( מטען סוג, יעד, מוצא

. הרכב רישיון מתוך טעונה לא כשהיא המשאית משקל רשםיי וכן, שקילה אחרי רשםיי המשאית
   .הנסיעה כיוון, הכביש, הבדיקה עיתוי רשםיי כן כמו

ע לכייל את תנועת המשאיות לפי מוצא ויעד תוך התחשבות ייאסף מידע רב שיסיעל פני זמן י
 בהטיות, ככל שישנן, במדיניות העצירה והבדיקה של המשאיות. 

מומלץ לבחינה משותפת של אגף המטענים ואגף הרכב במשרד התחבורה בטווח המיידי, 
ובהתחשב בהמלצות שבהמשך על הרחבת פעילות ניידות הבטיחות, בעיקר בבחינת 

 משאיות. 

 מעקב מתמיד על תאונות דרכים במעורבות משאיות – 1.6אמצעי 

, נתיבי 6נתוני תאונות הדרכים נאספים במשטרה, בחברות המתחזקות דרכים (דרך ארץ בכביש 
אילון, כרמלטון), במד"א, בחברות הביטוח ובבתי החולים. קבצי המידע העיקריים מוחזקים 

אותם עם נתוני בתי החולים במקרה של חולים בלמ"ס, המרכזת את נתוני המשטרה, ומצליבה 
מאושפזים (אך לא מטייבת את הנתונים כתוצאה מכך, למרות שטיוב נדרש). הלמ"ס מקבלת גם 

, והדבר יכול לתרום GPSאת נתוני הפינויים של נפגעי תאונות ממד"א, בהם מותקנים מכשירי 
 ע זה לא נעשה שימוש. לשיפור משמעותי בדיוק הרישום של מקום התאונה, ואולם במיד

הרשות הלאומית לבטיחות מקבלת את בסיסי הנתונים מהלמ"ס ואין לה מידע עצמאי (למעט 
 בתחום התאונות הקטלניות). 

מהרוגי תאונות הדרכים בשנה  12%טון גורמות, כמוצג בהמשך, לכ  10משאיות שמשקלן מעל ל 
הרכב והנסועה. עם זאת, תאונות  מנזקי התאונות, חרף משקלן הקטן בהרבה מכלל כלי 6%ולכ 

במעורבות משאיות מהוות חלק מהמידע הכללי על תאונות הדרכים, הן אינן מופרדות, ואין מעקב 
שיטתי אחרי היקף התאונות במעורבותן וחומרת התאונות, שינויים ומגמות בתאונות אלו, לרבות 

תים בגלל המגבלות בפעילות במאפייני התאונות. גם המידע עליהן אינו שלם ואינו מדוייק לעי
 הלמ"ס, כמוצג לעיל. 

מעקב אחרי תאונות הדרכים במעורבות משאיות נדרש לאיתור בעיות (במונחי מיקום, עיתוי ועד 
לרמת חברות הובלה וקבוצות נהגים), לכיוון למאמצי מניע תאונות, ולבחינת מאמצים רבים 
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הלאומית לבטיחות תרכז מידע  בתחום הפיקוח הבטיחותי המוצגים בהמשך. מוצע שהרשות
 ותפיק דו"חות שוטפים על תאונות דרכים במעורבות משאיות שמקורן:

  בקבצי ת"ד ו"כללי עם נפגעים" של הלמ"ס, וכאשר הגדרות חומרת הפציעה תרשם על
 בסיס נתוני בתי החולים, בכל מקום שיש מידע כזה. 

 ש מידע ממד"א. נתונים אלו יתקבל מהלמ"ס נ.צ של כל תאונה במעורבות משאית עליה י
קרים הם יהיו שונים ום התאונה על פי המשטרה (בהרבה מיתווספו לנתוני מיק

 ומשופרים).
  יתבקש דו"ח חודשי על תאונות במעורבות משאיות מחברת תחזוקה של כבישים

המתוחזקים על ידי גורמים פרטיים. גופים אלה מגיעים לכל תאונה ומדווחים עליה לרשות 
המוסמכת. נתונים אלה עדיפים (מבחינת מיקום) על נתוני המשטרה, וכן כוללים תאונות 

פים הרלוונטיים: כביש חוצה ישראל (מפקחת על שאינן נמצאות בין נתוני המשטרה. הגו
מנהרות הכרמל), נתיבי ישראל (מפקחת על חברת ו, כרמלטון 6דרך ארץ, כביש 

, בו יש תנועת משאיות 6). חשיבות מיוחדת יש לנתוני כביש 431התחזוקה של כביש 
 רבה, ואף תאונות קשות במעורבות משאיות מידי פעם. 

 עשה הצלבה על פי מספר המשאית עם חברת ההובלה (ראו גם בסעיף הבא) ע"פ ית
 נתוני אגף המידע במשרד התחבורה. 

הרשות הלאומית לבטיחות תרכז מידע זה ותכין דו"חות חודשיים שיוגדרו על תאונות במעורבות 
ן יהיו משאיות. הדו"חות יועברו לאגף המטענים ויוצגו מפעם לפעם בהנהלת משרד התחבורה. כ

פתוחים (ברמה אגרגטיבית) לציבור. הדו"חות יהיו כלי אופרטיבי להכוונת מאמצי הפיקוח על 
 הבטיחותי על ענף המשאיות. 

מומלץ לביצוע בטווח הקצר בשיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לבטיחות, חברות כח"י 
בידי תהיה  ונתיבי ישראל, אגף המידע במשרד התחבורה והלמ"ס. האחריות לקידום הנושא

 . הרשות הלאומית לבטיחות

 

של נתוני צי המשאיות, חברות ההובלה וקציני במשרד התחבורה ניהול שוטף  - 1.7אמצעי 
  – הבטיחות

מערכת התבונה העסקית  - B.Iמערכת האגף לשירותי מידע במשרד התחבורה הקים לאחרונה 
)BI – Business Intelligence( קובץ מ היא מערכת, המשלבת בתוכה מספר מקורות מידע

  הרכב, קובץ המובילים, קובץ תאונות דרכים, ועוד.
 

המערכת משוכללת, ומאפשר בגישה פשוטה יחסית, להרכיב שאילתות וניתוחי מידע מפורטים. 
בתחום . IBMשל חב'  COGNOS, באמצעות הכלי data miningזוהי מערכת המתבססת על 

 יש במערכת מידע משולב מהקבצים הבאים:המשאיות 
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ניתן לשלוף מידע רב, כגון מס' מפעיל, שם המפעיל וכתובתו, מידע לגבי  מקובץ המובילים
המשאיות הנמצאות תחת אותו רישיון מוביל, סוג רישיון ההובלה (האם יכול להוביל חומרים 

 מסוכנים, ואם כן אילו), ומידע רב נוסף.

אותו עבר כלי הרכב (לעתים  מבחני הרישוימידע מפורט ומעודכן לגבי  ניתן לקבל מקובץ הרכב
, מס' הרישיון של המשאית, גיל )1.1.10והנסועה בכל מועד (החל מ  יותר מפעם בשנה)

ישנה  י ומשקל כולל של המשאית, וכיו"ב.המשאית, דגם, ארץ ייצור, חברת הייצור, משקל עצמ
ון ההובלה ולחפש בהם מילות מפתח לגבי אזהרות, אפשרות לשלוף את ההערות שניתנו לרישי

 הגבלות מסוימות וכד'.

 , כך שניתן לקבל מידע על תאונות דרכים.לקובץ תאונות הדרכיםיש למערכת קישור מלא 

ניתן לבצע באמצעות המערכת הן שאילתות פשוטות, כגון התפלגות גיאוגרפית של המשאיות 
והמובילים על פי אזורים גיאוגרפיים מוגדרים, התפלגות גילאי המשאיות, התפלגות קילומטרז על 

ל וכיו"ב. כמו כן, יש באפשרות המערכת לשלוף מידע מכמה מערכות מקבילות, כגון מיהו יפי ג
 היה לו המספר הגדול ביותר של תאונות דרכים בשנה מסוימת.המוביל, ש

המערכת עצמה מופעלת ע"י חב' אופיסופט, ועובדיה נמצאים באגף למערכות מידע של משרד 
 התחבורה בחולון.

קובץ זה מחייב בקרה מתמדת ועדכון. הבעיה הקיימת היא בעיקר ברמת העדכון ותקינות המידע 
יש צורך לטייב אותו ולעדכן אותו ילים) אך יש גם בעיות נוספות. (קובץ המובעל חברות ההובלה 

 באופן שוטף יותר כדי שישמש כמעכת מידע יעילה לכל צרכי הפיקוח של משרד התחבורה. 

הליכי העדכון של הקובץ הנ"ל ע"י אגפי ל שיפור הבקרה ושנדרשת בחינה בטווח המיידי 
 המידע והמטענים במשרד.
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 ההובלה להסדרת, פיקוח ואכיפה תקינה, תקנות, חוקים באמצעות רגולציה .3
  במשאיות

 הקדמה 3.1

לסביבה, צמצום הפגיעה בשכבת האספלט  הנזק : בטיחות ההובלה במשאיות, צמצוםהמטרה
 בדרכים. 

 האמצעים הכלליים: 

 במשאיות שמשקלן  , התאמתם, הכשרתם וכשירותם לנהיגהונהיגתם פיקוח על הנהגים)
 טון).  12הכולל מעל ל 

 פיקוח על חברות ההובלה וקציני הבטיחות 
  .פיקוח על המשאיות, בטיחותן והתאמתם לתקני מעמס, פליטות מזהמים ועוד 

הלוח הבא מלמד על החשיבות של הטיפול בשיפור הבטיחות בהובלת מטענים באמצעות משאיות 
מהתאונות  2.4% תאונות, 37 ב 2008-2011מעורבות בשנים משאיות אלו היו טון.  10שמשקלן מעל 

מכלל הרוגי התאונות בארץ. מצב  12%מהתאונות הקטלניות, שגרמו ל  11%עם נפגעים בארץ אך ב 
ואף הוחרף מכלל התאונות הקטלניות בארץ),  13.9%תאונות קטלניות,  34( 2012זה לא הוקל ב 

 הרוגים.  7, לרבות תאונה (בנשר) בה היו 2013במחצית הראשונה של 

 2008-11טון ונזקיהן  10תאונות במעורבות משאיות מעל  – 2לוח 

 

 500טון היא בהתאם ללוח מעל ל  10העלות למשק של תאונות במעורבות משאיות שמשקלן מעל ל 
 .2012בשנה לפי מקדמי הנזק לתאונות הדרכים שבנוהל פר"ת ₪ ליון ימ

טון גורמות נזק לשכבת האספלט בדרכים בהן הן  10במקביל, שמשאיות שמשקלן מעל ל ניתן להעריך, 
 בשנה. ₪ ליון ימ 250עוברות בהיקף שמעל ל 
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מספר תאונות הדרכים במעורבות משאיות ואת עלותן הכוללת בדרכים רבות, כשמרכיב ניתן לצמצם את 
א סתירה יש לפעול גם בתחום איכות הנהיגה ותקינות המשאית נמצאות בבסיס מאמצים אלה. לל

 הדרך, כך שתהיה סלחנית יותר, ותמנע בכך או תמתן נזקים של תאונות שיתרחשו. 

מנעות יאמצעי המדיניות המוצגים להלן מכוונים לשיפור איכות הנהיגה והרכב בתחום המשאית. ה
עלות הפגיעה בשכבת התאונות והסטת הובלה לרכבת יוצגו בהמשך כאמצעים להפחתת ממשקל יתר ו

 האספלט ברשת הדרכים הארצית על ידי משאיות.  

 

 אמצעים בתחום הפיקוח על הנהגים, התאמתם, הכשרתם וכשירותם לנהיגה  3.2

 אמצעי מדיניות לתחילת ביצוע בטווח המיידי עד הקצר. 6בתחום זה מוצעים 

 דיגיטלי חובת התקנת טכוגרף - 2.1אמצעי 

 היסטוריית של רישום ומאפשר ברכב המותקן "שחורה קופסה" מעין טכוגרף דיגיטלי הוא
 ופרטי מנוחה שעות, נסיעה שעות, נסיעה מהירות( הנהג ושל הרכב של האחרונות הפעילויות

המכני  המכשיר של לזה זהה שייעודו אלקטרוני זהו מכשיר .המתועדים בנתונים וצפייה) הנהג
 מאובטח, יותר ואמין מדויק הוא: יותר מתקדמות תכונות בעל הוא אך, המותקן במשאיות בארץ

 לתוכנות ממשק יכולת בעל, ספרתיים נתונים והעברת רישום יכולת בעל, לזיוף ניתן אינו, יותר
  .אלקטרונית זיהוי תעודת - חכם כרטיס ובעל נתון רגע בכל אחרים ולמכשירים

 מוסמכים וגופים התובלה חברות של הבטיחות שוטרים וקציני הדיגיטלי הטכוגרף באמצעות
 חריגות על דיווחים ולקבל המשאיות נהגי התנהלות על לפקח, ביקורות לערוך יכולים אחרים

ניתן להוציא ממנו נתונים באמצעות גליל נייר ובדגמים חדשים גם לקרוא אותם  .שונים בחתכים
 ממסך שהוסף למכשיר או באמצעות חיבור למסך חיצוני.

 כמו .היום הקיימת מהאכיפה יותר, ונרחבת מיטבית אכיפה מאפשרת הדיגיטלי ףהטכוגר התקנת
 האכיפה מערכת על המוטל העומס להקטנת להביא צפויות וזמינותם אמינותם, הנתונים איכות כן

 .והמשפט

, אך ההחלטה על הכנסתו לשימוש דיגיטלי טכוגרףבמערב אירופה התבצע זה מכבר מעבר ל
 בארץ ועל חובת התקנתו במשאיות מתמהמהת חרף דיונים שנערכו בנושא. 

ולא להמשיך ולהשתמש  טון ויותר 10משאיות שמשקלן הכולל לקדם את הנושא עבור מוצע 
שבמידת  הנראטון).  4-10יות קלות יותר (אינה עוסקת במשאהנוכחית העבודה בטכוגרף המכני. 

יש מקום לחייב ) ותקטנה יותר (בשל מעורבות נמוכה יותר בתאונות, במיוחד חמורדחיפות 
 בהן. טכוגרף דיגיטלי גם להתקין 

לקבלת החלטה ולקידום בטווח הקצר ע"י אגפי הרכב והמטענים, בשיתוף עם הרשות 
 הלאומית לבטיחות.
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 טון 12במשאיות שמשקלן מעל ל הפיכת נהג למקצוע על פי סוג המטען   - 2.2אמצעי 

עורי נהיגה ומבחן במשאית יניתן לאחר ש ק"ג 12,000במשקל כולל עד  רישיון נהיגה למשאית
 ק"ג, כשסך כל המעמס לא יפחת 100-בבלוקים אחידים שמשקל כל אחד מהם לא יותר מ העמוס

במשאית יגה, בשעת לימוד נהיגה או מבחן נהשיון הרכב. יעל פי רשל המטען המורשה  50%-מ
 בשעת לימוד נהיגה או מבחן מהמטען המורשה. 60%הרכב יהיה עמוס ש טון נדרש 12מעל 

 100-, הרכב עמוס בבלוקים אחידים שמשקל כל אחד מהם לא יותר מטריילר)-ברכב מורכב (סמי
  שיון הרכב.ישל המטען המורשה עפ"י ר 60% -מ ק"ג כשסך כל המעמד לא יפחת 

מקבל הרישיון לפי תנאי המעמס הנ"ל (מטען בלוקים נמוך ויציב) רשאי לנהוג משאיות שונות 
המובילות מטענים במשקלים ובנפחים שונים, מיכליות נוזלים, מובילי מכולות, מוביליות כלי רכב, 

אין דרישה להתמחות מיוחדת . לי חיים, רכב עבודה לסוגיו וכיו"בתפזורת, תוצרת חקלאית, בע
סוג המטען, בכל הקשור להכרת אופי המטען והתנהגותו בתנועה, העמסתו, קשירתו  לפי

 ופריקתו. 

העלאת הרמה המקצועית ורמת הבטיחות של נהגי משאיות, אפשרית על ידי התמחות ספציפית 
 לסוגי המטען שהם מובילים. 

 מיפוי הצרכים וההכשרה הנדרשת לפי סוגי מטען:

 מטען כללי ומכולות )1
 צובר )2
 נוזלים )3
 מובילי צמ"ה ורכב )4

מוצע לתקן תקנות רלבנטיות ונהלי רישוי, וקביעת היתרים ייעודיים לנהגים על פי סוגי המטען 
ותיקים בהתייחס לדרישות ועריכת תכניות למידה לנהגים חדשים ורענון ל -שלעיל. בהמשך

 המיוחדות בכל סוג מטען. 
 

 המטענים במשרד התחבורה. הרישוי בשיתוף אגף מומלץ לקידום בטווח הקצר ע"י אגף 

 

 מטענים קשירת בנושא תקינה עדכון - 2.3אמצעי 

 או ברכב מטען אדם יוביל לא" כי קובעת", מטען הובלת"ב העוסקת, התעבורה לתקנות 85 תקנה
 להובלת מתאים ואבזריו חלקיו כל על הרכב מבנה אם אלא, כאמור להובילו לאחר יניח ולא עליו

 הרכב למידות מחוץ חריגות, מטענים גובה לגבי התקנה מנחה מכאן...". וכאשר בבטיחות המטען
 '. וכדו ס"חומ, מכולות כמו מיוחדים מטענים לגבי כללים התקנות קובעות בהמשך. וסימונן

 מטענים שמיטת שימנע באופן, וקשירתם מטענים העמסת בדבר הנחיות התעבורה בתקנות אין
 . ולסביבה לרכב סיכון או

, מקצועיים גופים עם בשיתוף, התחבורה במשרד ח"ומל למטענים האגף הפיק אחדות שנים לפני
 מקצוע אנשי בין להערות הופצה החוברת. ברכב מטענים להובלת מקצועיות הנחיות חוברת
 . איש מחייבות אינן המקצועיות הנחיותיה אך, נוספים
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, נהגים הכשרת ויאפשרו התעבורה בתקנות שיעוגנו, בבטיחות להובלה סטנדרטים קביעת
 .המשאיות בתנועת הבטיחות את ישרתו, ושפיטה אכיפה, הדרכה

 התחבורה במשרד המטענים אגף לקשירת מטענים באחריות ההנחיות פעילות מוצעת: השלמת
 .הכנסת של הכלכלה וועדת התחבורה שר ידי ל על"הנ ההנחיות לפי 85 תקנה ועדכון

 .התחבורה במשרד המטענים אגף י"ע הקצר בטווח לקידום מומלץ          

 

 שדרוג הכשרת נהגי משאיות ורענון תקופתי - 2.4אמצעי 

טון ומעלה מנוהל על ידי הפיקוח על הכשרת  12תהליך הכשרת נהג משאית שמשקלה הכולל 
 שיוןילהלן: המבקש רדמקצועות נהיגה במשרד התמ"ת ועל ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה כ

של שנה אחת  קנהיגה כנ"ל מפנה את בקשתו למשרד הרישוי המפנה את המבקשים בעלי וות
למכון  ל רישיון, לא הוכחת נהיגה בפועל)שיון למשאית קלה יותר (בעלות עילפחות בבעלות על ר

הרפואי לבטיחות בדרכים הפועל מטעם משרדי הבריאות והתחבורה. לאחר עמידה בבדיקות 
 קש ללימודים במכללה. הרפואיות מופנה המב

 
כוללת  תכניתעה על ידי משרדי התחבורה והתמ"ת. השעות ונקב 210תכנית הלימודים היא בת 

דיני תעבורה, מסמכי הובלה, נהיגה נכונה לרכב כבד, הכרת הרכב, טעינה ופריקה, עזרה 
ויר, הגורם ראשונה, כיבוי אש וחומרים מסוכנים, לימודי עבודה בגובה, איכות הסביבה וזיהום או

דקות) כולל רק  40שעורי נהיגה בני  20הלימוד המעשי (מינימום האנושי בנהיגה ונהיגה מונעת. 
 60%נהיגה בכביש, ומתבצע על ידי בית ספר פרטי לנהיגה במשאית עמוסה בבלוקים במשקל 

 מהמטען המורשה למשאית. בסוף התהליך נבחן המבקש על ידי משרד הרישוי.

י חסרה הכשרה מיוחדת לטעינה ופריקה על פי סוגי מטען, ואין הכשרה בשלב הלימוד המעש
 בנהיגה. (Hazard Perception)לתפיסת סיכונים 

 -) ציין את התרשמותו בפרק "הנהג 2002דו"ח הועדה הציבורית לבחינת ענף ההובלה (סגיס 
בהכשרה בסיסית "... ההכשרה של הנהגים אינה מספקת הן כישורים והכשרה" בין היתר כלהלן: 

ממוסד  ןהנהג הישראלי לא מוכשר באופ לקראת קבלת הרישיון והן בהמשך עבודתו בחברות.
בשימוש במערכות הרכב ואינו מתעדכן בחידושים הטכנולוגיים שמופיעים בהוראות היצרן של 

 המשאיות המתקדמות...".

קובעות ש 'ח-213עד  'א-213תקנות התעבורה במצב הנוכחי השתלמויות ורענון נעשות לפי 
חובת השתלמות מעשית בנהיגה לאוכלוסיות נהגים שונות, בהם נהגי משאיות שמשקלן הכולל 

טון ומעלה (דרוש עדכון למשקל לפי דרגות הרישיון שהותאמו לתקינה האירופאית).  15המותר 
ית שנים, במגרש מיוחד וממותקן לצרכים אלה על פי הגדרות ותכנ 5-חובת ההשתלמות אחת ל

 של אגף הרישוי. 

ביצוע האמור בתקנות שלעיל מותנה בהקמתם של מגרשים מתאימים. המצב נכון להיום: אין 
פעלו בעיקר על תרגול  , וגם הםנסגרו מסיבות כלכליותהקיימים מגרשי הדרכה פעילים בישראל. 

 מניעה ותגובה במקרה של החלקה. –מצבי החלקה 
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הועתק ממדינות מפותחות "רטובות" ומושלגות ולא יבשות  הרעיון לעסוק באימוני החלקה כאמור,
ומנגנוני בקרה וייצוב נוספים הפחיתו את סכנת ההחלקה עוד  ABS-כמו ישראל. בנוסף, הופעת ה

 יותר.

עדר מגרשים פעילים. משרד התחבורה קבע בזמנו מפרט יהתקנות אינן מיושמות בהכאמור, 
ו, אבל עד היום לא נסתיימו הדיונים (המחלוקות) למגרש ופרסם אותו כמכרז. יזמים אחדים זכ

  בינם לבין משרד התחבורה (היזמים רוצים להבטיח את פרנסתם).

  מוצע:

טון  C - 12תתוקן תקנת התעבורה לפיה קורסים למשא כבד נדרשים רק ממבקשי רישיון  .א
  )הובלהטון ומעלה (בהתאמה לחוק שרותי  10-שיון נהיגה מיומעלה, ותורחב למבקשי ר

עדכון תכנית הלימודים העיונית והמעשית, באחריות משרדי התמ"ת והתחבורה. התכנית  .ב
המעודכנת תכלול, בין היתר, את נושא הטעינה והפריקה בהרחבה (כולל מעשי) על פי 
חוברת ההנחיות המקצועיות להובלת מטענים של משרד התחבורה שתשופר ותעודכן, וכן 

 ית, בתפיסת סיכונים. הדרכה ותרגול, עיונית ומעש
במסגרת ההכשרה תועבר התמחות מיוחדת לפי סוג המטען: מטען כללי ומכולות, צובר,  .ג

 יקבלו היתרי מטען על פי התמחותם. תנוזלים, מובילי צמ"ה ורכב. בעלי הרישיונו
 ירועננו ויתוקנו תקנות התעבורה המחייבות השתלמות נהגים כלהלן: .ד

טון ומעלה (במקום  12-נהיגה למשאיות מ תרישיונוחובת ההשתלמות תחול על בעלי  )1
 טון). 15

יוכנו תכניות הדרכה עיוניות ומעשיות שביצוען יתאפשר גם ללא מגרשי הדרכה  )2
ממותקנים לתרגול נהיגה, אלא לפריקה וטעינה. בתכניות ההדרכה יודגשו נושאי 

 .  בטיחות ותפיסת סיכונים, ופריקה וטעינה בהתמחות לפי סוגי מטען כנ"ל
שנים כדי  5-טון ומעלה, יחודש אחת ל 12 במשקל של משאיתל Cשיון נהיגה מדרגה יר .ה

 לאפשר התניית החידוש במעבר השתלמות.
 

במשרד בשיתוף עם אגף הרישוי  מומלץ לקידום בטווח הקצר ע"י אגף המטענים             
 התחבורה. 

 

 ממשיכת נהגים לענף המשאיותפרסים לעידוד נהגים הנוהגים כחוק, וכחלק  - 2.5אמצעי 

ולפיקוח המוגבר, המבטא את האחריות   Cשיוןיבמקביל לדרישות השונות מנהגי משאיות בעלי ר
המוטלת על הנהגים, מוצע לתגמל נהגים שלא צברו עבירות תנועה, והמומלצים ע"י חברותיהם, 

 למקצוע הנהיגה. מטרה הנוספת היא להגדיל במשהו גם את המשיכה הבמיוחד נהגים צעירים, כש

הענקה שנתית של פרסים לנהגים ע"י משרד התחבורה/ הרשות הלאומית לבטיחות יכולה להועיל 
היה מעורב אולי יש מקום אף לתגמל כך כל נהג חדש הנוהג בפועל במשאית ולא חות. לבטי

 צבר עבירת תנועה משמעותית בשנתיים הראשונות לעבודתו. באשמתו בתאונה ולא 
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מיליון  3סדר הגודל התקציבי: כ  רום לשיפור הנהיגה.תסמלית בעיקרה, אך היא יכולה לזו מחווה 
 לנהג). ₪  10,000נהגים בשנה, כ  ₪300 (

כתוצאה מהנהגת מדיניות עידוד כזו לנהיגה בטוחה, וכמה להעריך כמה תאונות ימנעו  לא ניתן
ממחצית נזק ון) מהווה פחות סכום הפרסים המוצע (כסדר גודל לדייש רק לשים לב שנזק ימנע. 

 7בתאונות במעורבות משאיות כ  2012של תאונה קטלנית אחת (שעלותה לפי ערכי נוהל פר"ת 
 ₪). מליון 

מומלץ לקידום ע"י אגף המטענים בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות, וגופים נוספים כמו 
 עמותת "אור ירוק" וחברות ביטוח, שאף יכולים לתרום חלק ממימון הפרסים. 

  

       168השלמת תיקון והבהרת תקנה  - 2.6אמצעי 

לעניין  –לתקנות התעבורה קובעת ומנחה כמה שעות רשאי לעבוד נהג  מקצועי  168תקנה 
ומהם זמני המנוחה שעליו  –טון ומעלה  6משאיות מי שנוהג משאית שמשקלה הכולל המותר 

שעות נהיגה,  12יכול להימשך עד ת ליטול במהלך העבודה. כללית, יום עבודה של נהג משאי
 על פי התקנה. כולל ההפסקות המחויבות

"נהיגה" מוגדרת בתקנה כנהיגה למעשה, וגם כל פעולה הקשורה ברכב ובמטענו גם אם איננה 
 נהיגה.

 התקנה חלה הן על הנהג והן על כל מי שבידו השליטה על הרכב.          

מישל אילת הסעות  - 4561/99פרשנויות שונות לתקנה, ובהן גם של בית המשפט העליון ברע"פ 
, זיכה 15.11.99-על הרכב) וחוסין ואליר (הנהג) נגד מדינת ישראל. פסק הדין שניתן בבע"מ (ב

בפרשו הפסקות ארוכות שעשה הנהג, הרחק מהרכב,  168את המערערים מעבירה על תקנה 
"אנו סבורים כזמן שאינו נכלל בחישוב שעות הנהיגה. בית המשפט העליון, באותו פסק דין, קבע: 

התקנה בצורה יותר ברורה כדי להסיר מכשול מפני נהגי האוטובוסים וכלי שמן הראוי לנסח את 
 רכב כבדים אחרים".

, בכוונה 168הונחה הצעה של שר התחבורה לתיקון תקנת התעבורה  2006אכן, בשנת 
להבהירה לציבור ולהיענות להנחיית בית המשפט העליון. הצעת התיקון זכתה לדיונים רבים וטרם 

 ת בגינה.יושבו כל המחלוקו

במשרד אגפי המטענים  -העניין  את כל הגורמים בעלילכנס מוצע  -לקידום בטווח המיידימוצע 
המובילים והמסיעים, ויועצים  מועצתהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אגף הרישוי, התחבורה, 

תה לאישור או איהבלהעדכנית "עד צאת עשן לבן", ו 168לדיון בתקנה  –משפטיים רלבנטיים 
 ועדת הכלכלה של הכנסת.

במסגרת גיבוש סופי של התקנה מוצע גם ליצור קריטריון מחמיר יותר לגבי הובלת חומ"ס 
 ). 8(ראו פרק 
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 והרחבת תחומי האחריות שלהם חברות ההובלה וקציני הבטיחותהגדרת חובות   3.3

 6, חברות ההובלה או בעלי המשאיות, אמצעי מדיניות להגדרת חובות קציני הבטיחות 8מוצגים להלן 
מהם עוסקים בקצין הבטיחות וחובותיו. חלק מהאמצעים הם שינויים ותוספות לתקנות תעבורה 

 הנמצאים כבר בהליכי קידום ע"י משרד התחבורה. 

 הגדרת והסדרת פעילות קצין הבטיחות  3.1אמצעי 

אחראי לכשירות הנהגים ולשמירת כללי הבטיחות אחרים הובלה בגופי קצין הבטיחות בחברות ו
 120קצין בטיחות אחראי כיום בממוצע ל על ידם וכן לתקינות הבטיחותית של המשאיות. 

 משאיות. 

ישנם שני דגמי העסקה של קציני הבטיחות: העסקה ישירה בחברת ההובלה, או התקשרות עם 
 משאיות.  5ות הובלה קטנות, להן עד משרדים המייצגים קציני בטיחות, הנותנים שירותים לחבר

 ת שאלות כדלקמן:ובשני המקרים קיימ

 .מידת המיומנות של קצין הבטיחות ויכולתו להיות אוטוריטה מקצועית כלפי הנהגים 
 ואיכות נהיגתם או טיפולם במטענים. יכולתו לפקח באופן מעשי על הנהגים  
  לבדוק את המשאיות שבאחריותו.יכולתו 
  מידת ההיענות של חברות ההובלה להערותיו  –וסמכותו של קצין הבטיחות בחברה מעמדו

דרך שיש ולמשתמע מהערכותיו לגבי נהגים וכן לגבי הצורך בתיקוני ליקויים במשאיות, וה
 לנהוג במקרה של התעלמות החברה מממצאי קצין הבטיחות והצעותיו. 

 הםועלול להיות מצב שבו קציני הבטיחות מתפרנסים מחברות ההובלה בשתי צורות ההעסקה, 
כתוצאה מכך ימנעו או העשויה לגרום הוצאות לחברה.  ו מתגובת החברה לביקורת שלהםיחשש

 ימתנו או ידחו ביקורת. 

של בטיחות התנועה כדי שעבודת קציני הבטיחות תהיה אפקטיבית ותשרת את יעדיה לאבטחת 
שהם בעלי ידע מתאים ומעודכן בדרישות התפקיד שלהם, שיש להם כלים המשאיות יש לוודא 

והזדמנות בכל חברה לבצע את עבודתם כיאות, ושחברות ההובלה מתייחסות ברצינות המתאימה 
 להערותיהם. 

ומפורטות כעת תקנות חדשות מציע משרד התחבורה  .במצב הנוכחי דרישות אלו אינן מובטחות
פרסום המלצות ועדת סגיס  נוסחו לאחר שנים ארוכות של דיונים (למעשה, מאזהתקנות  .בנושא

שהגיעו  581-587). מדובר בתקנות 2009עודית לנושא, שדיוניה הושלמו ב יוועדה י 2003ב 
 עדת הכלכלה של הכנסת. וו) לדיון ב2013לאחרונה (יוני 

טיחות של ציי רכב שונים, לרבות מוניות יש לציין, עם זאת, שהתקנות מתייחסות לקציני ב
נכונות לקציני רכב האחראים לכל ואוטובוסים (וכעת מוצע גם לציי אופנועים). מרבית התקנות 

 ל את קציני הבטיחות בענף המשאיות.סוגי הרכב. במספר תחומים יש לבד

 בטווח הקצר ע"י משרד התחבורה. של מכלול תקנות אלה למעקב וביצוע
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 582 תקנה תיקון -בטיחותה קצין כישורי - 3.2אמצעי 

 .בטיחות לקציני קורס של בהצלחה סיום הוא בטיחות לקצין הסמכה כתב לקבלתתנאי 

 לקורס זה יוכל לגשת מועמד העונה לתנאים הבאים: 

 השכלה או רכב מכונאות במגמת מקצועי ספר בבית שנים 3 מתוכן ,לימוד שנות 12 
 .מקבילה תיכונית

 .ישראלי תושב 
 משרד מאת רכב במכונאות 2 סוג ותעודה התחבורה בתחום ברציפות שנים 3 במשך עיסוק 

 .העבודה

. בטיחות קציני בקורס לרכוש ניתן לא שאותו רכב מכונאות בתחום ידע מבטיחים הנ"ל התנאים
 מעמיקות ידיעות על ומבוסס רכב במכונאות והכשרה השכלה לבעלי השלמה מהווה הקורס
 .בתחום קודמות

 הסמכתם כתב לחידוש כתנאי מקצועית בהשתלמות להשתתף הבטיחות קציני את לחייב מוצע
 בתחום הטכנולוגיות בהתפתחויות לעת מעת יתעדכנו הבטיחות קציני כי, להבטיח מנת על וזאת
 .מופקדים הם במפעל קיומן שעל התעבורה ובתקנות הנהג בהכשרת, הרכב

 הקצר ע"י משרד התחבורה.למעקב וביצוע בטווח 

 

 א-583 תקנה תיקון -לקצין הבטיחות  הסמכה כתב של תוקפו - 3.3אמצעי 

 ההסמכה כתב תוקף את לקצר מוצע. שנים 5-ל הואלקצין הבטיחות  הסמכה כתב של תוקפו כיום
 כתב בעל חיוב ולצורך הסמכה כתב לקבלת התנאים מילוי על הפיקוח את להדק מנת על לשנתיים
 .לשנתיים אחת לפחות מקצועיות השתלמויות לעבור ההסמכה

 טווח הזמן הקצר ע"י משרד התחבורה.בלקידום 

 

  585 תקנה תיקון - בטיחות קצין תפקידי - 3.4אמצעי 

 של הפיקוח את להדק ןשמטרת נוספות קונקרטיות חובות כיום הקיימת לרשימה להוסיף מוצע
 התעבורה לתקנות בהתאם תתקיים המפעל שפעילות ולדאוג והרכב הנהג על הבטיחות קצין
 :עיקריהן ולהלן

 .רישיונות של תוקפן על פיקוח 
 .מקצועיות הדרכות וקיום המפעל נהגי עם אישיות פגישות קיום 
 .הרשות להנחיות בהתאם רכב לכלי תקינות בדיקות ביצוע 
 .ברכב המותקנות טכוגרף סקותיד  בדיקת 
 .ביצוען אי על לרשות ווחיוד המפעל לבעל הבטיחות קצין המלצות תיעוד 
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כמו גם בכך צריך קצין הבטיחות לעסוק. חסר בהצעה: פיקוח על אופן קשירת מטענים במשאיות. 
 כן: קביעת מספר מירבי של משאיות שיהיו באחריותו. 

 לקידום וביצוע בטווח הקצר ע"י משרד התחבורה.

 587 תקנה תיקון - הנהגים בעבודת ופגם ברכב ליקויים על דיווח - 3.5אמצעי 

 את לסכן העלולים ברכב ליקויים על המפעל לבעל לדווח הבטיחות קצין על חובה קיימת כיום
 .בריאותם במצב ליקויים ועל הנהגים בעבודת פגם על ,התנועה

 אחת הרכב ומצב הנהגים מצב על המפעל לבעל בכתב לדווח הבטיחות קצין את לחייב מוצע
 .חודשים לשלושה

 לבעל להודיע ,במפעל המופעל ברכב הטכוגרף דיסקות את לבדוק הבטיחות קצין את לחייב מוצע
 ולהמליץ נהגים של ומנוחה עבודה בשעות העוסקת לתקנות 168 תקנה הופרה אם בכתב המפעל

 . בעתיד כאמור ההפרה למניעת המתאימה הדרך על

 את מתמשך באופן מפרים המפעל נהגי כי מצא אם לרשות להודיע הבטיחות קצין את לחייב מוצע
 .168 תקנה הוראות

 לקידום וביצוע בטווח הקצר ע"י משרד התחבורה.

 1א587 תקנה הוספת - ברכב הבטיחות במערכות ליקוי על הודעה - 3.6אמצעי 

, הבטיחות ממערכות באחת ליקוי בו קיים כי, מצא בטיחות שקצין ברכב לטיפול הליך לקבוע מוצע
 :כדלהלן בליקוי לטיפול עד בו שימוש ואי ברכב טיפול להבטיח במטרה

 ויצרף המפעל לבעל כך על יודיע הרכב ממערכות באחת בטיחות ליקוי שמצא בטיחות קצין
 כאמור שהליקוי הבטיחות קצין סבר אם בליקוי. לטיפול המתאימה הדרך על המלצה להודעתו

 המלצתו. על אותו ויחתים ברכב להשתמש לא המפעל לבעל ימליץ הבטיחות את מסכן

 .בכתב לרשות הבטיחות קצין כך על יודיע הבטיחות קצין המלצת על לחתום מפעל בעל סרב אם

 לקידום וביצוע בטווח הקצר ע"י משרד התחבורה.

 

 ב587 תקנה תיקון - מפעל בעל חובות - 3.7אמצעי 

 נהג של בריאותו במצב ליקוי על לו הודיע בטיחות שקצין מפעל בעל על חובה קיימת כיום
 במטרה נוספות חובות המפעל בעל על להטיל מוצע .לרשות בכתב כך על לדווח ידו על המועסק
 על הבטיחות קצין של הפיקוח את  ליעל, הבטיחות קצין של הבטיחות המלצות של קיומן להבטיח

 .הבטיחות קצין עם המפעל בעל של הפעולה שיתוף את ולהיטיב ,במפעל והרכב הנהג

 הדרישות המתחייבות הן: 

 ותפקיד. הבטיחות קצין של יוומינ דבר את העובדים לידיעת להביא מפעל בעל לחייב 
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 תפקידו את למלא לו ולאפשר תפקידו למילוי הדרושים האמצעים כל את הבטיחות לקצין לספק 
 ;כיאות

 או בתוקף אינו רישיונו כי, בכתב לו הודיע הבטיחות שקצין מפעל ברכב הגנ נהיגת לאפשר לא 
 ;במפעל המופעל הרכב לסוג מתאימה אינה רישיונו שדרגת

 כלי לנהיגת להתאמתו בקשר דעתו חוות את ולקבל חדש נהג בדבר הבטיחות קצין את לעדכן 
 ;במפעל העסקתו טרם במפעל הרכב

 המסכן יבטיחות ליקוי בו קיים כי בכתב לו הודיע הבטיחות שקצין מפעל ברכב נהיגה לאפשר לא 
 .תוקן שטרם הבטיחות את

 

יקונים אלו ותוספות לתקנות הנוגעות לקציני הבטיחות נדונה, כאמור, בוועדת הכלכלה סדרת ת
העברת התקנות חשובה, אולם במקביל של הכנסת, ויתכן שהדיון לא יושלם בקרוב. השלמת 

קינות חשוב להגדיל את הפיקוח של משרד התחבורה בנושא, הן על קציני הבטיחות והן על ת
 . המשאיות ואופי השימוש בהן

בתקנות המוצעות אין התייחסות לאחריות שילוחית של חברת ההובלה/ בעל המשאית לליקויי 
בטיחות במשאיות והפעלתן ע"י החברה. הטלת אחריות כזו, כמוצע להלן יכולה אף היא להגביר 

 את אפקטיביות עבודת קצין הבטיחות. 

 משרד התחבורה. לקידום וביצוע בטווח הקצר ע"י

 הטלת אחריות שילוחית על עבירות שיוגדרו על בעל המשאית -3.8אמצעי 

או  עובדשל  מחדלמעשה או לחבות המשפטית של אדם בשל המונח "אחריות שילוחית" מתייחס 
על בעל הרכב  אין בפקודת התעבורה הטלת אחריות שילוחיתלוח של אותו אדם או תאגיד. יש

איסור  -א 57בגין עבירות תעבורה אלא הטלת אחריות במקרים מסוימים הנזכרים בסעיפים 
מנהלי על שימוש ברכב, לפיו יושבת רכב לתקופה מסוימת שהנוהג בו ביצע עבירת תעבורה מתוך 

חובת פיקוח של בעל רכב, לפיו ניתן להאשים גם את בעל הרכב  -א 68רשימת עבירות; סעיף 
בירות מסוימות שנעברו בידי נוהג ברכב שבבעלותו, כמו הובלת מטען יתר במשאית, עבירה בע

על תקנת שעות נהיגה (ומנוחה) של נהג מקצועי ושימוש ברכב למרות שהוצאה עליו הודעת 
 שימוש בגלל אי תקינות.

עליו גם תקנות תעבורה הקשורות בהובלה מנוסחות בלשון כמו: "לא יוביל אדם מטען ברכב או 
 ולא יניח לאחר להובילו כאמור, אלא אם...", וההתייחסות היא לבטיחות.

על אף האמור לעיל, כיוון ששיטת האכיפה הנהוגה היא המפגש בין השוטר לנהג בדרך, או על ידי 
 צילום הרכב, לרוב אין העמדה לדין של בעל הרכב.

 
רכב  ין"לעניל שם אדם, הוא: בעל (הרכב) על פי פקודת התעבורה, במקרה שהרכב אינו רשום ע

מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו  –הרשום על שם חבר בני אדם 
הרתעת בעל הרכב מהיעדר פיקוח מלא על התנהגות הנהג בדרך, מהעלמת עין ממעשיו  רכב".

 ת משאיות.   או, אפילו מתן הנחיה או עידוד לפעול בניגוד לחוק, תשפר את הבטיחות בתנוע
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הגדרת רשימה של עבירות הקשורות בתקינות הרכב, הובלת  בטווח הקצר: הצעה לחקיקה
שא ימטענים, שעות עבודה וכד', וחקיקה לפיה על כל עבירת נהג לפי הרשימה המוגדרת יואשם וי

 .בעונש גם בעל המשאית

 

 פרסים לעידוד חברות הובלה המקפידות על בטיחות ההובלה – 3.9אמצעי 

במקביל לעידוד נהגים שנהיגתם בטיחותית ושלא צברו עבירות בטיחות מוצע להעניק פרסים 
לחברות להן מספר סף של משאיות (אולי  בתחום הבטיחות גם לחברות הובלה. הפרסים ינתנו

טון, שנהגיהן לא עברו עבירות נהיגה משמעותיות (יש לקבוע קריטריונים),  10) שמשקלן מעל 10
שבבדיקות שנערכו באמצעות ניידות בטיחות לא נמצא ליקוי משמעותי במשאיות שלהן או משקל 

 יתר.

 וירה בטיחותית ולרצון להצטיין בתחום. מדובר במחווה סימלית, מעיקרה, אך המסוגלת לתרום לאו

העלות בנושא זה תהיה נמוכה בהרבה מזו של הענקת פרסים לנהגים, דרכי המימון יכולות להיות 
זהות (ע"י חברות הביטוח, עמותת אור ירוק, משרד התחבורה), כשניתן להעניק פרסים לחברות 

 ולנהגים באותו מעמד. 

 מומלץ לקידום בטווח הקצר. 

  

 ענף ההובלה ובטיחותו פיקוח משרד התחבורה והמשטרה על   3.4

אמצעי מדיניות להידוק הפיקוח הממשלתי על ענף הרכב. אמצעים נוספים מוצגים  3מפורטים להלן 
 בנושא בטיחות המשאיות בסעיף הבא. 

 

 ענף המשאיות תוספת מפקחים במשרד התחבורה על קציני הבטיחות ב - 3.10אמצעי 

בכל סוגי ציי הרכב. אין  קציני הבטיחות בארץ 2,500מפקחים על כ  3יש רק למשרד התחבורה 
די לפקח על אלפי קציני הבטיחות. יש להגדיל על פי תכנית את מספר המפקחים, , כמובן, בכך

 מפקחים לפיקוח על קציני בטיחות בענף המשאיות.  2תוך קביעת תחומי פיקוח, ולהקצות לפחות 

קנות החדשות שפורטו בסעיף הקודם, מהדיווחים בהם יחוייבו קציני תוספת זו גם מתבקשת מהת
ע"י המשרד לפי תקנה  הבטיחות להעביר למשרד התחבורה, מהגדלת תדירות ההסמכה שלהם

 ועוד. 'א 583

זיהוי בעיות של קציני בטיחות ופעולתם, רמתם המקצועית ותפקודם, פיקוח על קציני הבטיחות 
ישמרו על רמתם המקצועית ויעילות פעולת קציני , ומציאת פתרונות לכך מסויימים בחברותיהם

 הבטיחות ויחזקו את מעמדם בחברות ההובלה. 

 לביצוע בטווח הקצר
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 התמחות שוטרים באכיפה על תנועת משאיות –ית תהמשטר האכיפה שיפור - 3.11אמצעי 
 

המשטרתית על תנועת על יעילות האכיפה . תעבורה עבירות מלעבור הרתעה מהווה אכיפה
 אינם תעבורה דיני באכיפת העוסקים והמתנדבים השוטרים מרביתהמשאיות מעיבה העובדה ש

 שיעור, לפיכך. ב"וכיו מהנהג מיוחדות דרישות, מטענו, הרכב במבנה - במשאיות לעסוק מיומנים
 לאהאכיפה המתבצעת  גם ונהגים בטיחות קציני ולטענת, נמוך כבדות משאיות כלפי האכיפה

 . תמקצועי תמיד
 

 זוכ המלצה .ההובלה לבטיחות תועיל ההובלה בטיחות על ופיקוח לשליטה מוגבר מערך הקמת
 לשר שיפנה התחבורה לשר ממליצה הועדה): "...2002 אפריל( סגיס ועדתנוסחה על ידי ו

, מקצועי, ייעודי א"בכ התנועה משטרת את יתגברו שאלה כדי, המשטרה ל"ולמפכ פנים טחוןילב
, טכוגרף, ס"חומ, משקלות, תקינות, יתר עומס... ההובלה לתחום התנועה חוקי באכיפת שיעסוק
 ".ועוד מטען קשירת

 
 היעדר של בותימס לפועל יצא לא מימושו אך, היחידה להקמת ברעיון ותומך תמך התנועה אגף

 .תקציב

 המלצות: 
  ומיומנת לאכיפת דיני תעבורה על באגף התנועה תוקם יחידה משטרתית מיוחדת

 משאיות:
  מקרב נהגי משאיות לשעברבחלקם שוטרים ומתנדבים ביחידה יגויסו.  
 ויוכשרו , כל שוטרי מערך התנועה למשאיות יעברו הכשרה ייעודית בנושא משאיות

 וכיו"ב. , בחינת נתוני הטכוגרףבנושאי נהיגה, העמסה, קשירה
 למשאיות לפי המעורבות בתאונות ועצמת הנזקים: עדי אכיפה יקבעו באגף התנועה י

  .משקל המשאית, סוג המטען, סיבות לתאונות ודרכים מרובות משאיות
 

בתיאום עם אגף המטענים במשרד בינוני -בטווח הקצרע"י המשטרה אלו המלצות לביצוע 
 .  התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות

 
 דרכיםביצוע חקירות לעומק של תאונות  -3.12אמצעי 

תאונת דרכים נחקרת על ידי בוחני התנועה של מחלקת התנועה במשטרת ישראל. החקירה 
כלי הרכב כפי שנעצרו מיד לאחר התאונה, סימני צמיגים   מקומם שללפי מנציחה את הממצאים 

ועצירה וכד'; בוחני תאונות הדרכים של המשטרה מסוגלים, על פי רוב, לשחזר בעזרת ממצאים 
קרתה התאונה. כמו כן נרשמות העדויות והגרסאות השונות של הצדדים אלה כיצד 

ושל העדים למקרה. במקרה הצורך המשטרה עורכת שחזור של האירוע, תוך חישוב  המעורבים
 הסיבות לתאונה. רלוונטי נוסף, כדי להסיק מסקנות לגבי ומידע מרחקים, מהירויות

 
הטיפול בתיק החקירה. אם ההמלצה היא בסופה של החקירה ממליצה המשטרה לגבי המשך 

 להעמיד את החשוד בגרימת התאונה לדין, מועבר התיק לתביעה.
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"חקירה לעומק". מטרתה של חקירה לעומק להרחיב את  נוסף לחקירה המשטרתית יש לבצע
הבדיקה ולחשוף את התהליכים שהובילו לתאונה. חקירה לעומק מתנהלת לגבי תאונות חמורות 

 םמצב התשתיות, היבטי ם ליותר מתאונה אחת, בהם, לדוגמה:לגבי תהליכים זהי ומרכזת מידע
חוקיים, היבטים רפואיים (של הנהגים), הכשרת הנהגים וריענונם, רמת האכיפה והענישה 

 בעבירות מסוימות ועוד.
 

החקירה לעומק אינה מתבצעת בהכרח בזירת האירוע, אלא משתמשת בממצאי חקירת 
ידי עמותת או ירוק ואחרות -נים האחרונות בוצעו כמה חקירות לעומק עלבש המשטרה כבסיס.

"כ באתר האינטרנט ים. חלק מהחקירות זכו לפרסום, בדידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכ-על
 של הגורם המבצע, אבל אין מידע על שימוש פרואקטיבי בלקחי החקירה.   

 
אד הוק לאירוע) לביצוע חקירות לעומק  באחריות משרד התחבורה להקים צוות/ים קבועים (לא

הצוות/ים יכלול/ו מומחי בטיחות, אנשי רפואה  של תאונות קטלניות וקשות במעורבות משאיות.
ופסיכולוגיה תחבורתית, מומחים להכשרת נהגי משאיות, משפטנים מתחום התעבורה, מהנדסי 

 רכב תנועה וכבישים.
 

סקנות והמלצות, לאחר חקירת תאונות משאיות שיש הצוותים יפעלו דרך קבע ויביאו ממצאים, מ
דמיון בין גורמיהן. המלצות הצוותים, לפי תחומיהן, יועברו לגורמים הרלבנטיים שיהיו מחויבים על 

 פי חקיקה מיוחדת להביא לשינוי הנדרש או לנמק למה לדחותו.  

 

 לקידום בטווח הקצר ע"י הרשות הלאומית לבטיחות ואגף המטענים.

 

 בטיחות המשאיות  3.5

 במשאית ובטיחותה. אמצעי מדיניות עוסקים  חמישה

 

 יפות ביצוע מבחני רכב שנתיים למשאיות ישנותתכהגדלת  - 3.13אמצעי 
 

מעבר לחלקן בנסועת המשאיות, כמוצג בלוח רבות בתאונות דרכים ונזקיהן משאיות ישנות מעו
ויותר כאמצעי  12שלהלן. מוצע לבחון את הגדלת תדירות ביצוע מבחני רישוי למשאיות שגילן 

 נוסף לוודא שכל מערכות הבטיחות במשאית תקינות. 
 

  



29 
 

 טון ומעלה ועלויותיהן הכוללות ולק"מ נסיעה  10תאונות במעורבות משאיות שמשקלן  - 3לוח 
 לפי גיל המשאית, 2009-2011בשנים 

 
טווח גיל 
 בשנים

תאונות 
בממוצע 
 לשנה

עלות לשנה  מהן תאונות
 במליוני ש"ח

נסועה שנתית 
 ק"מ)וני (מלי

עלות 
התאונות 
בש"ח לק"מ

 קשות מאוד *קשות
** 

 קטלניות

0-4 618 18.9 5.7 17.6 248 844 0.29 
4-8 397 9.1 5.7 8.5 123 455 0.27 
8-12 358 5.2 2.3 4.1 81 245 0.33 
12+ 289 6.0 1.7 4.1 77 173 0.45 
 0.31 1,718 529 34.3 15.3 39.2 1,661 סה"כ

 
 שיעורי סיכון: תאונות למיליון ק"מ משאית לפי גיל

 טווח גיל 
 בשנים

עלות לתאונה  ליון ק"מ משאיתיתאונות למ
 קטלניות **קשות מאוד *מהן קשות סה"כ תאונות ₪)(באלפי 

0-4 0.732 0.022 0.007 0.021 402 
4-8 0.871 0.020 0.012 0.019 310 

8-12 1.462 0.021 0.010 0.017 226 
12+ 1.665 0.035 0.010 0.024 267 
 319 0.020 0.009 0.023 0.967 סה"כ

 

תאונה קשה היא תאונה שהפגיעה החמורה ביותר בה הייתה קשה. לפי הגדרות בתי החולים. פצוע קשה *
 22%ימים וב  12פצוע כזה אושפז בממוצע ל  2010, בשנת 16-24של  ISSמסווג בדרגת חומרה רפואית 

 מהמקרים נשלח מביה"ח לשיקום רפואי.
  

. החולים בתי הגדרות מאוד. לפי קשה הייתה בה ביותר החמורה שהפגיעה תאונה מאוד היא קשה ** תאונה
 ימים 21 ל בממוצע אושפז כזה פצוע 2010 בשנת, ומעלה 25 של ISS רפואית חומרה בדרגת מסווג קשה פצוע

 רפואי.  לשיקום ח"מביה נשלח מהמקרים 41% וב

הלוח מבוסס על הקבצים המפורטים של תאונות הדרכים בלמ"ס (קבצי ת"ד+ כללי עם נפגעים), 
, וכן על 2012זקיפת עלות לכל תאונה לפי סוגה, חומרת הנפגעים בה ועוד לפי ערכי נוהל פר"ת 

עיבוד חדש של נתוני הנסועה מתוך מבחני הרישוי השנתיים לרכב. השנה שנותחה היתה יולי 
 . מבסיס נתונים זה חושבה הנסועה של המשאיות לפי קבוצות משקל וגיל. 2013יוני -2012

 
ביחס  87%שנה גבוהים בכ  12ק"מ משאית שגילה מעל ל מיליון לפי הלוח שיעור התאונות ל

. שיעור התאונות הקשות גבוה משמעותית אף הוא, ובמידה פחותה גם 8למשאיות שעד גיל 
. העלות לק"מ משאית גבוהה ביותר 12חס למשאיות שגילן עד שיעור התאונות הקטלניות גבוה בי

 .  12ביחס למשאיות שעד גיל  50%מ 
 

, אך אין פרט זה מובהק 13חלה לפי הניתוח המפורט לשנים שנבדקו החל מגיל ה"קפיצה" 
ויותר כבעלות סיכון מובהק גבוה ממשאיות  12ומוצע להתבונן על משאיות בנות סטטיסטית 

 חדשות יותר. 
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ומעלה ובכלל זה לחייבן בעריכת  12מגיל להדק את הפיקוח על רמת הבטיחות של משאיות  מוצע
 מבחני רישוי בתדירות גבוהה יותר מפעם לשנה.

 
תקנות מתאימות בנושא צריכות להיקבע במשותף עם אגף הרכב, במגמה לקבוע תדירות של 

 מבחנים בשנה.  2אפשרות של חודשים כיום, ועד ל 12חודשים במקום פעם ב  8-10מבחן לכל 
 

 לבחינה לשם קידום וביצוע בטווח הקצר.
 
 מהכביש 19 מגיל נלווים הורדת - 3.14אמצעי 

 
 התקנה. יתיישנו כאשר מהכביש יורדו רכב כלי אילו קובעת התעבורה לתקנות 281 תקנה

 16 עד חילוץ לרכב), שנים 10( ולאמבולנס לנהיגה ספר בית לרכב), שנה 12( למונית מתייחסת
) ונתמכים גרורים( נלווים ושל משאית של התיישנות מגבלת אין, זאת לעומת). שנה 19( טון

 בנוסף נדרשת") מיושן רכב"כ המוגדרת( שנה 19 בת משאית. הרכב רישיון לחידוש בהקשר
 .לא נלווים מוסמכת, מעבדה י"ע להיבדק ולפניו הרגיל" טסט"ל
 

 לפני להציג, ייצורו שנת לאחר שנה 15 כתום מנועי לרכב רישיון חידוש המבקש על, כן כמו
 או נבדקה ברכב המותקנת הבלמים מערכת כי המאשרת, מורשה מוסך מאת תעודה הבדיקה
 רכב אינם והנתמך הגרור. הבדיקה מועד לפני חדשים שלושה תוך תקין במצב ונמצאה תוקנה
 .נדרשת אינה זו בדיקה לכן מנועי,

 
 על הגבלה שאין ומכיוון, ונתמכים גרורים של מהבלאי גדול, מכלוליה כל על, משאית של הבלאי
 גרורים הארץ כבישי על נעים כך. נתמך או גרור להחליף ממהרים הבעלים אין, השנים מספר

 קביעת ידי על. הגוררות למשאיות בהשוואה נמוכה שלהם הבטיחות שרמת" עתיקים" ונתמכים
 את חסרים והם רבות שנים לפני שנבנו ונתמכים גרורים מהכביש להוריד יהיה ניתן מקסימום גיל

 .המודרניות הבטיחות מערכות
 

 שנים.  19שנים ובהמשך להפחיתו עד ל  24מוצע בשלב ראשון לקבוע גיל זה ל 
 

 לשם קידום וביצוע בטווח הקצר.ע"י אגף הרכב לבחינה 
 
 והתמקדותן במשאיות ת פעילות ניידות הבטיחותרחבה - 3.15אמצעי 

ניידות בטיחות, העוצרות רכב בצידי דרכים בין עירוניות ופרבריות ובוחנות  8למשרד התחבורה 
את תקינותם הבטיחותית, ובמקרה של משאית גם את משקלה ביחס למשקלה המירבי המותר. 

ות הניידות מופעלות ע"י אגף הרכב במשרד התחבורה על פי תכנית חודשית המתואמת עם הרש
 הלאומית לבטיחות בדרכים ועם משרד המשטרה. לכל צוות ניידת בטיחות נילווה שוטר. 

הניידות בוחנות סוגי רכב שונים, לרבות רכב פרטי ישן, ואינן עוסקות בלעדית במשאיות. היקף 
בשנה, וסיכוי משאית להיבדק בשנה נמוך מ  4,000בדיקות המשאיות (מכל הגדלים) עומד על כ 

8% . 
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גדיל את מספר הניידות ולהקצות את עבודת חלק מהן למשאיות בלבד, כך שיערכו לפחות יש לה
בדיקות בשנה. העובדה שמשאית הנוסעת עם צמיגים או בלמים לא תקינים עשויה  10,000

להיתפס בהסתברות לא זניחה יכולה לגרום להתייחסות מהירה יותר בחברות להזהרות קצין 
דתו, וכמובן להועיל ישירות בתיקון ליקויי בטיחות. מובן שגם הבטיחות, לשפר את תועלת עבו

תופעת משקל היתר, שכיום אינה נפוצה כבעבר, תצטמצם אם יהיה פיקוח מוגבר בדרכים. מומלץ 
 לבקש מאגף הרכב תכנית לנושא זה לרבות הערכה תקציבית, ולקדם אותה. 

למשאיות שונות, כשאחד העיקריים התכנית צריכה לכלול גם קריטריונים לשיעורי בדיקה שונים 
, עם דגימה מוגדלת למשאיות ישנות (וזאת 4.1בהם צריך להיות גיל המשאית, כמוסבר באמצעי 

 בנוסף להגדלת תדירות ביצוע מבחנים שנתיים על ידן). 

הרשות הלאומית עם לקידום בטווח הקצר על ידי אגפי הרכב במשרד התחבורה בשיתוף 
 .  המשטרהלבטיחות, ובתיאום עם 

 

 פיקוח מוגבר על יבוא חלפים ועידוד שימוש בחלפים חדשים - 3.16אמצעי 

מנע שימוש בחלפים זולים אך לא ילמערכות הבטיחות ברכב מחייבים פיקוח, כך שיחלקי חילוף 
תופי  :נדרש פיקוח קפדני יותר לגבי יבוא החלפים לעומת המצב כיום. פריטים כגוןבטיחותיים. 

לא מוחלפים כיום תמיד בחלפים שרמתם הבטיחותית  בלם, סנדלי בלימה, צמיגים, חלקי הגה וכו'
חלק מפריטי היבוא אינם ניתנים לבדיקה בארץ ועל כן יש לוודא כי תעודות ההתאמה מתאימה. 

 יש במקביל לעודד שימוש בחלפים מקוריים וחדשים.  שלהם לתקנים כשירים ומתאימים.

 .היבוא על והפיקוח האישור שיטות קתנדרשת בדי

 לקידום בטווח הזמן הקצר על ידי אגף הרכב.

 

מערכות  בקרת שיוט אדפטיבית, שומרת מרחק, הוספת מערכות עזר לנהג כמו -3.17אמצעי 
 בלימה אוטומטיות

 
ניסוי  הכיוון הטכנולוגי ארוך הטווח (עם דגמיאמצעי הבטיחות האקטיביים מתרבים ומשתכללים. 

 אין, הדרך רחוקה לכך עודת כתחליף לאנושית. ממוחשבהוא לעבור לנהיגה ) קיימים בהווהכבר ש
 שיוט בקרת כמו לנהג עזר מערכות הוספת אולם. מתאימה חקיקה ואיןמלאה  טכנולוגית בשלות

 יש אדום זמינות. רמזור על והתרעות, אוטומטיות בלימה מערכות מרחק, שומרת, אדפטיבית
מוצע לזרז תהליך  .כאלה מערכות של ורבה איטית החדיר ותהיה) ITS( העולם בכל מקיף פיתוח

 .זה בארץ ולשקול באמצעות אגף הרכב הכללתם בכל המשאיות תוך מספר שנים
 

 .למעקב וקידום בטווח הזמן הקצר ע"י אגף הרכב
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 תשתית הדרכיםפעילות בתחום  .4

 

 תשתית לענף המשאיות 4.1

 
ערך לפתח תשתית לצרכים יענף ההובלה במטענים כיום, וכן בצורך לההתשתית של הפרק עוסק בצרכי 
אמצעי המדיניות בתחום זה יושלמו לאחר שתושלם תחזית המטענים והפעילויות עתידיים ידועים. 

 . 2040הכרוכות בשינועם בארץ באופק התכנית, שנת 
 

וצגים בנפרד אמצעים להרחבת סעיף זה מפרט חמישה אמצעי מדיניות בתחום המשאיות, בהמשך מ
 כושר הובלת המטענים ברכבת ע"י פיתוח מסילתי. 

 
עם  של העבודה זהעוצבו להמלצות שלב חלקם ובשלב א' בעיקר אמצעים שכבר הוצגו להלן מוצגים 

 . אמצעי המדיניות המוצעים:םמספר תוספות ושינויי
 

 ערים  בשולי למשאיות לילה לחניית חניונים הקמת 
 ומנוחה עצירהל חניונים הקמת 
 משופעות בדרכים למשאיות" זחילה נתיבי" הקמת 
 הבטחת האפשרות להובלת מטענים חורגים בכבישי הארץ  
 4ין נמל אשדוד לכביש הקמת כביש למשאיות בלבד: בשלב זה חיבור נוסף ב 
  בין ישראל למדינות השכנות ולרשות הפלסטיניתהבטחת אפשרויות עתידיות לתנועת מטענים. 

 
 אמצעים לקידום תשתית מיוחדת לרכבת מוצגים גם בנפרד. 

 
 ערים בשולי למשאיות לילה לחניית חניונים הקמת 4.1אמצעי 

 
 על ואף מגורים באזורי, עירוניים ברחובות משאיות חניית של תופעה קיימת בארץ שונות בערים

 ממנה והיציאה לעיר הכניסה בעצם כולל, אדם חיי וסיכון לתנועה הפרעה תוך זאת כל - המדרכות
 העבודה יום בסוף משאיתם את לחנות מבקשים מהנהגים שחלק מכך נובעת זו תופעה. זה לצורך
 של גבוה ריכוז יש שבהן ערביות בערים שאת ביתר מורגש הדבר. לבתיהם סמוך שבוע ובסופי

 . אישית בבעלות כבדות משאיות
 
 אלף 35 כ מבין כמה ברור לא. ידועים אינם מימדיה - קיימת שהתופעה שברור שלמרות לציין יש

 חונות, טון 4 ל מעל שמשקלן המשאיות אלף 56 כ מכלל או, טון 10 ל מעל שמשקלן המשאיות
 שמשקלן המשאיות מצי חלק). הקלות המשאיות בין ביותר שכיחה שהתופעה נראה( הערים בתוך
 עוד קטן חלק. ועוד מפעלים בחצרות, גדולות הובלה חברות של בחצרות חונות טון 10 ל מעל
 . נוסע אלא בלילה חונה לא יותר
 
סקר הרגלי הנסיעה הארצי שיערך ב ו, המתוכנן במסגרת שלב זה של העבודה המשאיות סקר

 . המשאיות סוגי בכל התופעה את להכיר יאפשרו, יותר הקלות המשאיות את גם יכלולו 2014
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 הסביבה איכות על וכן בטיחותיות ותהשלכ יש ערים בתוך, כבדות במיוחד, משאיות לחניית

 . העירוניים במרקמים
 
 שנים מזה דוןינ הערים בתוך לחנייתן כתחליף הערים במבואות למשאיות לילה חניוני הקמת עניין
 מתאימה ורגולציה ברורה מדיניות נקבעה טרם אולם, התחבורה ובמשרד שונות בערים רבות
 . לכך
 

 בשעות משאיות חניה איסור תמרורי להציב מקומית רשות מסמיכה התעבורה לתקנות 18 תקנה
 - הלילה לשעות מעבר - נרחבים חניה סורייא וכן), ובכלל( למשאיות כניסה איסורי לגבי. הלילה
 ).התחבורה משרד( המרכזית התמרור רשות לאישור המקומית הרשות נדרשת

 
 בכל בלילה משאיות חניית אוסרות ואשקלון סבא כפר, נתניה, יבנה ביניהן, בארץ ערים מספר
 בתשלום חניה למגרשי מהעיריות חלק דאגו כן כמו. התעשייה אזורי את להוציא, העיר שטחי

 חניה מגרשי המשאיות לטובת הועמדו שלא שעד לציין יש. למשאיות לילה לחניית שישמשו
 לילה חניית עבור התשלום. העיר ברחובות החניה איסור של אכיפה התאפשרה לא, ללילה

 להעסקת לגרום עלול והוא) בחודש ₪ 1000-מ למעלה( יחסית גבוה לכך המיועדים במגרשים
 . אלו בעלויות לשאת יאלצו לא ההובלה שחברות כדי, אחרות מערים נהגים

 
. מוסדרים משאיות חניוני ישנם להן בסמוך או מהערים מאד קטן בחלק רק לעיל האמור למרות

 ובמחירים מתאימים שטחים הקצאת: כגון, שונים שוםיי מקשיי מורכבים לכך המקובלים ההסברים
 בהקמת קשיים, ושמירה גידור, תחזוקה עלויות עקב בעיקר לניהולם כלכלית כדאיות, הולמים
 '. וכו אלה לחניונים מתאימים ציבורית תחבורה קווי הפעלת, בהם מקומית דלק תחנת

 
 הגדולות ההובלה מחברות חלק כי התגלה ההובלה ענף של הקיים המצב ניתוח במסגרת
 לביצוע בלילות מנוצלים אלה חניונים. שבבעלותם חניה במגרשי לילה בחניית נהגיהן את מחייבות
 להקמת פרטיות יוזמות של קטן מספר מצאנו כן כמו'. וכו תדלוק, קיוןינ, ותחזוקה תיקון עבודות
, ללילה חניה ואף, מסעדות, דלק כתחנות למשאיות שירותים הכוללים למשאיות תחזוקה שרותי

 .ביותר איטית היא זה בתחום ההתפתחות אך
 

, רופייהא באיחוד, בוצע למשאיות ומאובטחים מוסדרים לילה לחניוני וגובר הולך צורך זיהוי עקב
 .  הלילה חניוני של ומיקומם להקמתם הקריטריונים והוגדרו, לילה חניוני הקמת לגבי מחקר

 
 בין הגבולות וליד המטרופולינים בערי בעיקר, )"Hot-Spots(" מסויימים במיקומים כי נמצא

. משאיות כנגד הפשיעה ובעיית רב ביקוש עקב, מאובטחים חניונים בהקמת צורך יש, המדינות
, הלילה בשעות ממשאיות ורעש נסיעה, חניה האוסרות תקנות כ"בד ישנן עירוניים באזורים כן כמו
 . לערים בסמוך לילה חניוני בהקמת הצורך את המחזק דבר

 
 ספטמבר ומאז, מוסדרים בחניונים לחניה טלמטיים באמצעים לשימוש פיילוט בוצע בגרמניה

 . הופסקה דרכים בשולי אסורה וחניה הוכפלה לערים בסמוך הלילה חניוני של התכולה 2005
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. הפרטיים ליזמים רווחית הינה חניונים הקמת תמיד ולא גבוהים הערים בשולי הקרקע מחירי

 . והפרטי הציבורי המגזר בשיתוף מתבצעת החניונים הקמת ימיםמסו במקרים
 

 לכל שתתייחס ויתכן. 42 א"תמ במסגרת מתגבשת למשאיות לילה חניוני להקמת הנחייה
 תכנית 42 א"תמ מקדמת במקביל. הכבדות למשאיות רק ולא, טון 4 מעל שמשקלן המשאיות

 פרטיים לאוטובוסים הן ל"כנ חניה בשטחי מחסור שנמצא היות, לאוטובוסים לילה לחניוני דומה
 . צ"התח בשירות והן

 
, אב תכניות במסגרת הערים בשולי משאיות לחניוני שטחים הקצאת קידום: כולל המומלץ הטיפול

 . עירונית-הבין הדרכים לרשת בסמוך ניתן אם
 

 עם בשיתוף, התחבורה משרד יכין 42 א"תמ במסגרת הסטטוטורי לטיפול שבמקביל מומלץ
 השטחים את לאתר חשיבות יש. הלילה חניוני להקמת כוללת תכנית המקומיות הרשויות

 עם ומצטמצמת הולכת, שקיימת ככל, זה בתחום שהגמישות היות, קצר זמן תוך המתאימים
 . העירוני הפיתוח המשך

 
 קווי התאמת תכנותיבי למשל, יתרון יש ולאוטובוסים למשאיות משותף חניה תקןמ של לשילוב

 .  מיוחדת הסעה במערכת אף או, החניה למתקן ביתם בין בקשר הנהגים לשירות צ"תח
 :הבאים בתחומים תעסוק התכנית
 ואזור עיר לפי למשאיות לילה חניית צרכי ניתוח.  
 עירונית-הבין הדרכים לרשת בקרבה רצוי, הערים בשולי חניה שטחי איתור 
 ולאוטובוסים למשאיות משותפים חניונים כולל, הלילה חניוני להקמת תכנית הכנת  
 השכירות בדמי והקלות תמריצים מתן תוך, החניונים של וניהולם הקמתם מתכונת תיהתווי 

 יחסית נמוכים חניה מחירי שיאפשרו, ובארנונה) עירונית קרקע או מינהל קרקע( הקרקע של
 תכניות במסגרת לחניונים השטחים הקצאת קידום .הנהגים מצד פעולה ושיתוף למשאיות

 . רלוונטיות סטטוטוריות ותוכניות אב
 

 מוצע לקידום ע"י מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי יבשתי במשרד התחבורה. 
 

 הקמת חניוני עצירה ומנוחה - 4.2אמצעי 
 

. למשאיות במיוחד, הרכב כלי סוגי לכל נדרשים ישראל כבישי לאורך ומנוחה עצירה חניוני
 בטוחים מקומות, הנהיגה שעות בתקנות לעמוד ביםהמחוי, המשאיות לנהגי יאפשרו החניונים

 התייחסות מחייבת כבד לרכב והמנוחה העצירה חניוני התאמת. הרכב בכלי ולטיפול להתרעננות
 .זה מסוג רכב כלי של ההנדסיות לדרישות הנוגעת פרטנית

 
 מוגבלות אפשרויות למעט, עירונית הבין הכבישים מערכת לאורך חניונים כיום אין - בארץ המצב
 דוגמא המהוות, 6 כביש לאורך הדלק תחנות 4 מקרה הוא דופן יוצא. דלק בתחנות קצרה לחניה
 . נפרד צמוד ומנוחה חניה תחםלמ דלק תחנת בין נכון לשילוב
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. לו ומעבר 6 בכביש הנסיעה לבטיחות ותורמים, אינטנסיבי באופן מנוצלים אלה מתחמים, אכן

 התנועה צירי בשולי החונות משאיות לראות שכיח אחרים בצירים. הדופן יוצאי הם אלה אולם
 .התנועה למהלך סיכונים יצירת תוך, במטען וטיפול הרכב בדיקת, מנוחה לצורכי הראשיים

 
 הדנה( 168 תקנה אכיפת: "שכתבה הקודם העשור בתחילת סגיס ועדת ח"בדו כבר הועלה הנושא
 אזורי של ארצי מערך מחייב התקנה יישום: אובייקטיבית מבעיה סובלת) מותרות נהיגה בשעות
 בכל מנוחה שעת לחצי מטען עם משאית להחנות אפשרות כל אין שכן, למשאיות ומנוחה חניה
 כלולה עירוניות-הבין הדרכים לאורך רכב לכלי חניונים להקים המלצה." פעילות שעות 4  של פרק
 . הבטיחות לנושא שיינין ועדת ח"בדו גם
 

, בכלל לנהגים המיועדים ומנוחה עצירה באזורי לצורך גבוהה מודעות ישנה - המערב בארצות
, הסעדה שירותי המשלבים) Rest Area( מנוחה אזורי בין הבחנה קיימת. בפרט המשאיות ולנהגי
. ועצירה חניהל בעיקר המשמשים) Parking Area( חניה אזורי לבין, ועוד מסחר, תדלוק, מודיעין
 רבים במקרים. המקומי הממשל או המדינה י"ע, לרוב, ומתוחזקים מוקמים והמנוחה חניהה אזורי

 עלויות את לכסות כדי פרטיים ליזמים בזיכיון מועברים המנוחה אזורי), למשל ובריטניה ב"בארה(
 .ההקמה

 
 להתייחס, כבישים תשתיות תכנון בכל המחייבת תקנה 2008 בנובמבר הוציא האירופי האיחוד
 כנגד הפשיעה והפחתת בדרכים הבטיחות להגברת בחשיבותם והכיר, ומנוחה עצירה לחניוני
 המיידי הצורך הוגדר גרמניה של למטענים האב בתוכנית, כן כמו. הדרכים בצידי החונות משאיות
 . למשאיות חניה אזורי בהוספת

 
 לאורך למשאיות חניונים של פרויקטים שני לטובת הפדראלי מהממשל משאבים הוקצו ב"בארה

 על המודיע אלקטרוני ושילוט מצלמות: כגון מתקדמת טכנולוגיה ישלבו אשר, האוטוסטראדות
 הנחיות לפי. הפנויים חניהה מקומות מספר ועל הכביש לאורך הקרובים החניונים מיקום

AASAHTO ראשיים בכבישים מייל 20 הם חניה מפרצי בין הנדרשים המרחקים, 1968 משנת 
 מייל 20-60 של בטווחים נעים המרחקים, בפועל. ראשיים בכבישים מייל 30 -ו מדינות שבין
 . מייל 40 -ל 20 שבין בתחומים הוא מרביתם כאשר

 
 ומנוחה עצירה לחניוני שטחים להקצאת ברורים קריטריונים קביעת: כוללבארץ  המומלץ הטיפול
 כחלק ושילובם מתאימה סטטוטורית כניתת בכל זה מסוג שטחים הכללת חיוב, ראשיות בדרכים
 . הפקעה לצורכי בחוק הדרך מהגדרת

 
 :42 א"בתמ הנחייה בינתיים נוסחה זה לנושא
 ולרכב לרכב זמנית חניה בו שיש, ממנה ונגיש הדרך בצד הממוקם שטח: מנוחה לאזור הגדרה

 .ונוסעים נהגים של והתרעננות למנוחה נוחים תנאים בו ויש, אוטובוסים כולל כבד
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 תוואי על, המזערי שהמרחק באופן, ראשית או מהירה בדרך יקבע: מנוחה אזור קביעת 
 לא - בנוי עירוני שטח לבין מנוחה אזור בין או, מתוכננים או קיימים מנוחה אזורי בין, הדרך
 .כיוון בכל מ"ק 30 מ יפחת

 המנוחה אזור תכנון: 
 .ההתאמה ברצועת או הדרך תומכי שימושים ברצועת ימוקם מנוחה אזור 
 כביש באמצעות אם ובין במישרין אם בין, מהדרך עשהית מנוחה לאזור הגישה 

 . לדרכים הלאומית החברה להנחיות בהתאם שתתוכנן ובלבד, שירות
 .ונםד 2.5 כ על יעלה, גישה דרכי כולל לא, מנוחה אזור שטח 

 יכלול מנוחה אזור :מנוחה באזור שימושים : 
 .אוטובוסים כולל כבד רכב לרבות, לרכב חניה -
 ).ב"וכיו שולחנות, ספסלים הכוללים( מוצלים שהייה אזורי -
 .אשפה לפינוי מתקן, ברזייה,  שירותים -

 
 דלק תחנת יזם או הדרך על האחראי המוסמך הגוף באחריות יהיה מנוחה אזור והקמת תכנון

 החניון ששטח נראה אך, הצרכים על כללית עונה ההנחיה .התכנון ועד להחלטות בהתאם
 ל יספיק הוא למשאיות ייועד חציו אם גם. דונם 2.5 רק. מידי קטן אלו בהוראות המוזכר המינימלי

 קיבולת עם חניונים להקים יהיה וניתן מינימלי בשטח מדובר אמנם. בזמן בו בלבד משאיות 12
 המינימום בהקצאת שיסתפק מי שיהיה יתכן זו למטרה הקרקע הקצאת בתהליך אך, יותר גדולה
 5,000 כל כנגד דונם: לדוגמא, בדרך התנועה בנפח להתחשב צריכה הנכונה ההקצאה. הנדרש

 לתאם יהיה וניתן 42 א"תמ במסגרת זמני בניסוח מדובר). ארוך לטווח חזוי נפח( ביממה רכב כלי
 . זה נושא

  
          
 :מומלץ לסיכום

  
 ל"כנ חניונים עשרות כמה להקמת, חברת נתיבי ישראל עם בתיאום, מיידי תכנון לקדם 

 .א"התמ הוראות פ"ע הארץ ברחבי
 הקרובות מהשנים החל זה סדר לפי ולהקימם, דחיפות סדר לפי אותם לדרג. 

 
 

  משופעות בדרכים למשאיות" זחילה נתיבי" הקמת - 4.3אמצעי 
 בנויים ממנה ארוכים שקטעים מסלולית חד דרך במעלה בעיקר נדרשים למשאיות זחילה נתיבי

, באיטיות זו דרך עולה משאית. מפותלות גם אלו דרכים רבים במקרים. יותר או 4% של בשיפוע
 במקרה מהווה הזחילה נתיב. בטוחה לא לעקיפה גורמת - מכך גרוע או, עקיפה מאפשרת אינה
 מבחינה גם( רב קושי קייםש או) התנועה נפחי מבחינת( צורך אין בהם למקרים פתרון זה

 שלא כך למשאית המשופע בקטע מיוחד נתיב מאפשר והוא, כולו הכביש את להרחיב) סביבתית
, לירושלים מערב מדרום 386 ו 375 כבישים: ל"כנ לכבישים דוגמאות. התנועה כלל את תעכב
 בין צומת צפית לצומת הערבה.  25, כביש בצפון 866 מכביש קטע
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 אמור כולו הכביש אך( לערד שוקת צומת בין 31 בכביש כיום קיימים קצרים זחילה נתיבי
 . ועוד המלח ים מכיוון זה בכביש בעליות), מסלולי לדו בקרוב להשתדרג

 
 שלישי נתיב תוספת: לדוגמא, בשיפוע הבנויות מסלוליות דו בדרכים גם לעיתים נדרש זחילה נתיב

 . חורון בית מעלה באזור 433 בכביש למשאיות
 

מתייחסות גם לבחינת  1994 (מע"צ) משנתחברת נתיבי ישראל  להנחיות התקן הגיאומטרי ש
המשופע כבסיס אורך המינימלי של הקטע הצורך בהקמת נתיב זחילה. הן קושרות בין השיפוע ל

 לתכנון ולביצוע נתיב זחילה: 
 

במטרים מזעריאורך  השיפועאחוז 
4 700 
5 620 
6 550 
7 480 
8 430 
9 400 

 

מוצגים גם נפחי תנועה שעתיים המצדיקים (בדרך דו מסלולית בלבד) נתיב זחילה ובתנאי 
 הוא רכב כבד (משאיות ואוטובוסים):מנפח התנועה  15%שלפחות 

 

 נפח שעתי לתכן מסלול אחוז השיפוע
4 2,350 
5 2,100 
6 1,850 
7 1,600 
8 1,400 

 

  

נראה שיש לבחון את הצורך בנתיבי זחילה ע"פ הלוח הראשון שלעיל, אך לא לפי הלוח אחרון 
לפחות מהתנועה תהיה של רכב כבד (המתייחס בכל מקרה רק לדרך דו  15%והתנאי ש 

פועל הם בלפי העיכובים במועמדים להוספת נתיבי זחילה מסלולית). יש לבדוק קטעים משופעים 
של  מדרגם ולקדם סלילת נתיבי זחילה ע"פ בעיות בטיחות בשל תנועת רכב כבד בהבהתחשב בו

 שיעורי תשואה פוחתים מההשקעה בנתיבים אלה.  
 

 איתור: "בכותרת תכנון עבודתבתיאום עם חברת "נתיבי ישראל"  בטווח הזמן הקצר להוציא מוצע
 בנפחי להתחשב צריכה העבודה". עירונית הבין הדרכים ברשת זחילה נתיבי לתוספת קטעים
יש  , בהרכב התנועה ובמאפייני הדרך.2030ועד ל  בינוני לטווח החזויים גם אך, הקיימים התנועה

לנסות לקדם בדיקות כדאיות כלכלית להרחבות הנראות סבירות לביצוע ונדרשות לביצוע בטווח 
 עדיפות סדרי פ"ע הזחילה נתיבי תוספת את לתכנן העבודה לתוצאות בהתאםהקצר והבינוני. 

 ). בטיחות, עיכוב זמני(
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" מתת" בעבודת נכללים זחילה בנתיבי השקעה כדאיות של ת"פר נוהל פ"ע לבחינה ונוהל דוגמא
 קטעים בהרחבת הכדאיות בחינת: "2004 מינואר התחבורה במשרד כלכלי לתכנון האגף עבור

 ."395 ו 866 בכבישים
 

 הזמן הקצר ע"י אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה ונתיבי ישראל.לביצוע בטווח 
 

 הבטחת האפשרות להובלת מטענים חורגים בכבישי ישראל - 4.4אמצעי 
 

 מטען חורג מוגדר הוא מטען שמקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: 
  טון 200משקלו עולה על 
  מ' ברוטו 6גובהו עולה על 
  מ' ברוטו 25אורכו למעלה מ 
  מ' ברוטו 5רוחבו למעלה מ 
 

מרכיבים לפיתוח רשת החשמל ובהם טורבינות, גנרטורים, שנאים, מטענים חורגים כוללים 
מרכיבים לפיתוח מערכות המים, ציוד מיוחד של מערכת הביטחון ועוד. בהרבה מהמקרים מדובר 

גדל  2012, ב הובלות כנ"ל 69התבצעו  2011ב בהובלה מאחד מנמלי ישראל לאזור פנימי בארץ. 
 30בין נמל אשדוד לרמת חובב,  15בין נמל אשדוד למישור רותם,  38, מהם 152המספר ל 

 ההסתדרות בחיפה ועוד.  ומתממפעל שפיר לצ
 

הובלת מטען חורג מחייבת תיאום מוקדם עם נתיבי ישראל והמשטרה. נתיבי ישראל (מע"צ) 
בודקת אם המסלול מאפשר העברת המטען בהיבט גובה גשרים וחוזקם, מערכת החשמל ומתקני 

 דרך ועוד. 
 

גדל מספר המעברים מעל כבישים שונים ומתרבים ככל שמסתעפת מערכת הדרכים בארץ, 
נהפכת הובלת מטען חורג למשימה קשה ומורכבת יותר. במכתב שכתב  ,הדרךהאביזרים בצידי 

מר ליאור תבור, מנכ"ל החטיבה להנפה והובלה כבדה בחברת "תעבורה" למנכ"ל משרד 
בו לא ניתן יהיה לבנות בישראל ששמתקרב היום הוא מזהיר מפני  15.4.12התחבורה ב 

הנושא הועלה גם ע"י  ע מטענים חורגים.עדר יכולת לשניתשתית בשל הגדולים של  פרויקטים
ארגון המובילים והמסיעים בישראל במכתב למנכ"ל משרד התחבורה ולראש מינהל התכנון 

 .2.5.12במשרד הפנים ב 
 

לא ידוע על טיפול שנערך בנושא בעקבות פניות אלו. בחברת נתיבי ישראל מודעים לבעיה 
 מצב. מנע לפחות מהחמרת היולחומרתה ומבקשים כלים לה

 
מעליה לא ניתן יהיה וש יש צורך דחוף להתוות רשת דרכים שתוגדר כמשרתת מטענים חורגים

מ'), וכן יהיה  4.80להקים גשרים אלא בגובה מתאים שיוגדר (אך לא במגבלה הסטנדרטית של 
 ע"פ היכולת להעביר בהם מטענים חורגים. בהם צורך לשקול כל שינוי ותוספת 
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להיענות חברת נתיבי ישראל תהיה מנועה . 42מגבלות תכנוניות אלו יקבלו ביטוי גם בתמ"א 
בדרכים אלה בחציית הדרך, ולחילופין תעשה זאת לבקשות מקומיות של גורמים המעוניינים 

 בדרך (מן הסתם יקרה יותר) של מעבר תת או על קרקעי מיוחד. 
 

ית חברת נתיבי ישראל ובתיאום עם צוות הנחילשל משרד התחבורה מומלץ לטיפול דחוף 
 . 42תמ"א 

 

 בלבד למשאיות כבישים הקמת - 4.5אמצעי 

מטעמי בטיחות וטעמים נוספים יש מקום במספר מקרים להקים כבישים קצרים למשאיות בלבד 
לנגישות מיוחדת של משאיות לנמלים, מחצבות או מתקנים אחרים עתירי תנועת משאיות, וכאשר 

תקן דומה חלקן של המשאיות מקרבת הנמל או יש נגישות באמצעות דרך נוספת. בלאותו מתקן 
מכלל התנועה עשוי להיות גבוה, והפרדתן מכלל התנועה יכולה לתרום לשטף התנועה הכללית 

 ולבטיחות התנועה. 

חלקו הצפוני המתוכנן  המחבר את 4102, כביש מתוכנן מוצע כביש יחיד בקטגוריה זו זה בשלב
שבהכנה כוללות  42, ובעקבותיה תמ"א 3מצפון למחלף אשדוד. תמ"א  4של נמל אשדוד לכביש 

ובמקביל לו. לכביש זה מתוכננת גם זרוע  41/7מצפון לכביש  4ציר נוסף זה בין אשדוד לכביש 
 ליבנה.  4מזרחית, כחיבור נוסף בין כביש 

זה ככביש לכל סוגי התנועה או למשאיות בלבד. קיימת  קיימת כיום התלבטות אם לתכנן כביש
בעיה בהשגת זכות הדרך לכביש דו מסלולי לכל סוגי התנועה. הפתרון המומלץ לסלול כביש חד 

 . 2030משאיות ביום בשנת  5,000מסלולי למשאיות בלבד, שיוכל לשמש תנועה צפויה של כ 

, אמצעי המדיניות בכללותו 42מ"א מומלץ להסדרה מיידית באמצעות ת 4102עניין כביש  
 ברקע התכנוני לטווח הזמן הקצר עד הארוך. תכנונית וכלכלית הבחן צריך ל

 

 ולרשות השכנות למדינות ישראל בין מטענים לתנועת עתידיות אפשרויות הבטחת - 4.6אמצעי 
 הפלסטינית

תכן תנועת מטענים ברכבות ובמשאיות בין ישראל למדינות השכנות, וכן יבמצב של שלום מלא ת
 מעבר סחורות בשטחי ישראל משטחי הרשות הפלסטינאית לאותן ארצות. 

המטענים יכולים להיות מטעני סחר ישיר בין ישראל והרשות הפלסטינית לארצות השכנות, אך גם 
עני היבוא והיצוא שלה, שכבר קיימת: תנועות עוברות, כדוגמת שימוש ירדן בנמלי ישראל למט

משאיות לכיוון ליום  11נספרו בממוצע  10-15.3.2013בסקר שנערך בשערי נמל חיפה בין 
שמוצאן/ יעדן בישראל היה גשר שייח חוסיין שעל הירדן. באותו סקר נמצא שימוש נוכחי מוגבל 

 כמשאית אחת ביום בכיוון. עוד יותר של תנועת מטעני יבוא או יצוא פלסטינאים דרך הנמל, של 

עם השתנות התנאים המדיניים כתלות תנועות אלו עשויות להתרחב ולכלול גם ארצות נוספות 
ע"י גדעון  90-במאפייני ההסכמים ובמידת מימושם. עם זאת, ניתוחים שנעשו בסוף שנות ה
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במסגרת עריכת תכנית אב ארצית לתחבורה העלו שלא מדובר בפוטנציאל תנועה ניכר.  השמשוני
 ככל הידוע הרקע להערכה זו לא השתנה מהותית מאז, אך הנושא ראוי לבחינה מעודכנת. 

 נפריד להלן בין התנועות הבאות:

 תנועות של מטעני יבוא/ יצוא ישראלי לארצות השכנות 
  אליבוא/ יצוא פלסטיניים לארצות השכנות או לנמלי ישרשל מטעני  ותישירתנועות 
  והרשות הפלסטינית בנמלי הים התיכון בישראלתנועות כתוצאה משימוש של ירדן 
 תנועה בין שטחי הרשות הפלסטינית בעזה וביו"ש דרך שטחי ישראל 
  .תנועות בין הארצות השכנות דרך שטחי ישראל 
  הפלסטינית.תנועה בין ישראל לשטחי הרשות 

היא המשמעותית ביותר כיום, ונראה שכך יהיה גם בעתיד בין ישראל לרשות הפלסטינית התנועה 
נמל לפי שעה . לפלסטינים אין והתלות הפלסטינית (גיאוגרפית וכלכלית) בישראל הקרבהבגלל 

נעשית בלעדית דרך גרעינים ומוצרים מוגמרים רבים  העברת .ים, בתי זיקוק וכו' ואספקת דלק
ישראל. עם זאת, גם כך היקף חלק מהמטענים מצומצם, ואינו קורלטיבי לגודל האוכלוסייה 

בה. לדוגמא: יצוא הבנזין לרשות המוגבל יחסית הפלסטינית אלא להיקף הפעילות הכלכלית 
 2,433אלף טון מתוך צריכה של  96.5( מהצריכה בארץבלבד  4% כ 2008היווה ב הפלסטינית 

 לף טון בישראל). כמויות אלו עשויות לגדול ככל שישתפר המצב הכלכלי בשטחים. א

תנועת המשאיות ברשת  ממרקםתנועת המשאיות בין ישראל לשטחי הרשות מהווה כיום חלק 
ביקוש  יהדרכים הארצית, ואינה דורשת תשתית מיוחדת. יש להביא אותה בחשבון בניתוח

 הפיתוח הכלליים של התשתית בארץ. עתידיים לרשת הדרכים וכחלק מצרכי 

 שאר התנועות מחייבות הערכה מיוחדת:

  (כגון בין לבנון לירדן) אינה רצויה, אך גם אינה  –תנועה בין ארצות שכנות דרך ישראל
 נראית כבעלת פוטנציאל המחייב תשתית מיוחדת או תוספת לקיבולת דרכים קיימות.

  מתקיימת כיום בהיקף קטן,  –תנועה בין שטחי הרשות הפלסטינית דרך שטחי ישראל
בין רצועת עזה למעבר תרקומיא  35קיימת תכנית ל"מעבר בטוח" במקביל לכביש 

שממערב לחברון. יצירת דרך מיוחדת למטרה זו עשויה להיות חלק מהסדר מדיני עתידי. 
ת ויכולה להתנהל על רשת הדרכים הכללית, היא נראית כחסרת צידוק כלכלי/ תנועתי היו

אך, כאמור, היא מהווה חלק אפשרי מתכנית מדינית. בשלב זה יש להבטיח זכות דרך 
 מוצע תוואי למעבר זה.  42ל"מעבר הבטוח", ואכן בתמ"א 

  (נראה שתנועת מטענים עתידית בין ישראל לשכנותיה, ואף בתוספת תנועה פלסטינית כזו
בחן בצורה ית הדרכים הכללית ללא הרחבות מיוחדות. הנושא יתוכל להתבצע על רש

) במסגרת שלב זה ושלב 2040מפורטת יותר כחלק מראיית תמונת המצב העתידית (עד 
 העבודה הבא. אין לפי שעה המלצות אופרטיביות בנושא. 

לאשר את שמירת זכות הדרך ל"מעבר הנושא, כשבאופן מעשי יש מומלץ לעקוב אחרי        
בנוסף . הליכי קידום התמ"א יתבצעו בשנים הקרובות. 42טוח" כחלק מקידום תמ"א הב

מומלץ לעדכן את ניתוח פוטנציאל ההובלות בין ישראל לשכנותיה, נושא שנבחן לאחרונה 
 מומלץ שהאחריות לקידום בדיקה זו תהיה של האגף לתכנון כלכלי.שנים.  15לפני כ 
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 ברכבתתשתית לפיתוח יכולת הובלת מטענים  4.2

יל את יכולת הובלת המטענים ברכבת, בעיקר בטווח הבינוני דאמצעים שמטרתם להגלהלן מוצגים 
 והרחוק. 

אמצעי המדיניות המוצעים לא כוללים, בעיקרון, סלילת מסילות חדשות. הרחבת רשת המסילות מיועדת 
חלק ממדיניות הפיתוח הכללית של זה מכבר , ומהווה נוספת לאפשר במשולב תנועת נוסעים ומטענים

בתכנית האב ), 42המוחלפת כיום ע"י תמ"א ( 23משרד התחבורה. היא באה לידי ביטוי בתמ"א 
 . פרטני למסילות שונות הכוללת החדשה לתחבורה, וכן בתכנון ובקידום סטטוטורי

לענף הנדרשות שאינן מתוכננות כיום תכנית האב למטענים לא מצאה עד כה צורך במסילות חדשות 
 : המטענים, ואולם מודגשים להלן מרכיבי פיתוח החיוניים לתחום הובלת המטענים לרכבת

 היערכות בתחום התכנון לשינוע מוצרי כריה וחציבה מדרום הארץ למרכזה 
  הקמת "נמל יבשתי" במרכז הארץ 
 צורך בשלוחות למפעלים ולאתרים שונים ודרכי מימונן  
 חות במקומות המתאימיםהקמת מסועים כתחליף לשלו . 

 
מבין המסילות המתוכננות החיונית ביותר להרחבת הפעילות בענף המטענים היא המסילה המזרחית. 

 ים קשורים בה הישירות. שני האמצעים הבא

בהמשך לדיון בסעיף הקודם אין בשלב זה המלצה על אמצעי מדיניות בתחום פיתוח תשתית מסילתית 
לקשר עם הארצות השכנות. יתכן שמסילות כאלו יוצעו בתנאים המתאימים בעתיד בעיקר לתנועות 
נוסעים, ותחום הובלת המטענים יוכל להוות מרכיב נוסף בתכנון והפעלת המסילות, ואולם אין כעת 

 תחבורתית נפרדת לנושא זה. -פשרות להתוות מדיניות כלכליתא

 למרכזה הארץ מדרום וחציבה כריה מוצרי לשינוע התכנון בתחום היערכות - 4.6אמצעי 

מיליון טון או יותר ממחצבות בנגב למרכז ולצפון הארץ, מהם כ  13יתכן שינוע של כ  2025בשנת 
פתח מדרום מזרח לתחנת יטון חצץ ממחצבת תמר שתמיליון  5מיליון טון חול ממישור רותם ו  7

סגרו מחצבות באזור יהרכבת צפע במזרח הנגב. בטווח הארוך יותר הובלות אלו יגדלו ככל שי
 מיליון טון בשנה.  20היא של הובלת מעל ל  2040המרכז. התחזית לשנת 

 ערך הנדרש: המ הדרך הנכונה לשנע כמויות גדולות אלו של אגרגטים היא באמצעות הרכבת. 

 .הקמת הקו המזרחי של הרכבת 
  הרחבת קיבולת המסילות מבאר שבע ודרומית לה ועד ללוד/ המסילה המזרחית, כך

 מסילות לכיוון, האחת מיועדת לנוסעים והשנייה למטענים.  2שיהיו במקביל 
  מסופים אזוריים לפריקת האגרגטים למשאיות, שיובילו אותם ליעדי בניה  4-5הקמת כ

 57ד לכביש עוסלילה סופיים. המרכזים הנ"ל צריכים לקום בין שורק לקריית גת בדרום ו
יה רחוקה יותר עם המשך סלילת הקו המזרחי צפונה צריך לקום מסוף כנ"ל יבצפון. ברא

 ונשר.  65גם באזור כביש 
 .באמצעות המסופים תשונע אשפה ממרכז הארץ להטמנה באתר אפעה שבנגב 
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זאת כעת לתכנן בטווח המיידי והקצר הקמת מערך זה תוכל להיעשות בשלבים, אך חשוב 
 . 42. התחלה לכך נעשית במסגרת תמ"א ולהבטיח את זכות הדרך להקמת מערך זה

 

 הארץ במרכז" יבשתי נמל" הקמתהחלטה בדבר קבלת  – 4.7אמצעי 

דון מזה שנים י) נ6אייל בכביש "נמל יבשתי" במרכז הארץ (אתר מתוכנן נוכחי סמוך למחלף 
של מכולות בנמלים, וכן לאפשר  אחסוןארוכות. הוא אמור לפתור בטווח הארוך מחסור בשטחי 

העברת תנועת מכולות לרכבת, כאשר התנועה בין נמלי חיפה ואשדוד ל"נמל היבשתי" תיעשה 
 באמצעות הרכבת, ונסיעות משלימות מקומיות יעשו באמצעות משאיות. 

ל"נמל היבשתי" יש כדאיות כחלק מפיתוח המסילה המזרחית ומסופיה (כמפורט להלן) נראה ש
 וכאשר המתקן באייל יוכל להוות גם את אחד מאתרי פריקת האגרגטים. 

אם בטווח הקצר לקבל החלטה  לצרכי תכנון הנמלים ומערך ההובלה הכולל בארץ חשוב
החלטה זו צריכה להשתלב בהחלטה על הקמת קו . את הנמל היבשתי ובאיזה לו"ז להקים

 הרכבת המזרחי. 

 

 הקמת שלוחות למפעלים  – 4.8אמצעי 

היא לרוב תנאי להובלת מטעני המפעל/ למפעלים, מחצבות ומתקנים אחרים  ותהקמת שלוח
 .מחצבה ברכבת. במרחקי ההובלה הקצרים בארץ אין לרוב כדאיות להובלות הכוללות שטעונים

האחרונות נבדקה, לדוגמא, אפשרות להובלת מטעני מתכת אל וממפעלים בקרית גת ועכו, בשנים 
כשהתנאי לכך היה הקמת שלוחה בקרית גת וחידוש שלוחה בעכו. הדבר לא בוצע בשל סוגיית 

 מנת ע"י המפעל. ות ממוה להימימון השלוחה, כשעל פי הכללים הנהוגים כיום ההקמה צריכ

 שלוחות הקמת עלות של מהטלה להימנע דרכים למצוא יש המדיניות בנושא.מומלץ לשנות את 
באמצעות נוהל הרכבת. יש לראות בשלוחה חלק מרשת המסילות הארצית, לבחון  לקוחות על

פר"ת של משרדי התחבורה והאוצר את הכדאיות למשק של הקמת השלוחה, ובמידה וקיימת 
וזאת בתנאי, כמובן, שיובטח  -כללי של הרכבתכדאיות כזו לממן את ההקמה מתקציב הפיתוח ה

מימון ההשקעה על לקוח הרכבת (בין אם  שההובלה בפועל תוסט לרכבת. ההימנעות מהטלת
 מיידית ובין אם בהכללה בתעריפי ההובלה) עשויה לאפשר את מעבר המטענים לרכבת.

 האוצר. מוצע לשנות בטווח הקצר את הנוהל בנושא זה בתיאום בין משרדי התחבורה ו

  מסועים כתחליף לשלוחות במקומות האפשרייםהקמת  – 4.9אמצעי 

מסוע המעלה אשלג ממפעלי ים המלח בסדום לתחנת הרכבת צפע שממערב לסדום ובגובה רב  
מעל לים המלח פועל מזה שנים, וחסך השקעה יקרה מאוד במסילה ועלות הובלה כבדה ברכבת, 
ולחילופין הובלה יקרה במשאיות. יש לשקול ככלל הובלה מקומית של צובר בדרך זו לתחנות 

 הקמת שלוחות. רכבת קיימות כתחליף ל
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נוספים שעל הפרק עשויים גם הם להוות תחליף לשלוחה מתחנת צפע: מסוע אפשרי מסועים שני  
 לתחנת צפע. בין תחנת צפע לאתר הטמנת האשפה באפעה, וממחצבת תמר העתידית 

כאמור, מוצע לשקול החלפת שלוחות במסועים בכל שינוע מקומי של אגרגטים, סוגי צבר אחר וכל  
 תאים דומה. מטען מ

 
ובפיקוח מינהל "באינוונטר התכנוני" לפיתוח הרכבת מהטווח הקצר  כלול אפשרות זומוצע ל 

 היבשה במשרד התחבורה והאגף לתכנון כלכלי. 
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 אגרות וניהול ביקושים .5

במטרה לייעל את השימוש במערכת הדרכים מוצגים להלן ארבעה אמצעי מדיניות לענף המשאיות. הם 
 מומלצים לקידום מטווח הזמן הקצר ועד הארוך. 

 במנהרות מיידי באופן במיוחד, בארץ אגרה בכבישי משאיות על החלות האגרות הפחתת 
 .הכרמל

 אחרים למקומות אלה הסדרים הרחבת ואי, בבוקר 20 לכביש משאיות כניסת על האיסור ביטול. 
 בלילה מכולות לשיטעון נמוכים נמליים תעריפים שהנהיג, בנמלים" טוב לילה" פרויקט הרחבת. 
 ואזורי שעות פ"ע דיפרנציאלי ובאופן טון 10/12 מעל למשאיות נסועה מיסוי הטלת בחינת 

 שיחול דומה למהלך ערכותילה ובמקביל המשאיות על הכולל המיסוי את להגדיל מבלי, נסיעה
  .הפרטי הרכב על

 האמצעי האחרון מכוון, כמובן, לטווח הארוך. 

 להלן פירוט האמצעים: 

 ובמנהרות הכרמל  6הפחתת אגרות המעבר החלות על משאיות בכביש  – 5.1אמצעי 

 2010מרכב פרטי, ובמנהרות הכרמל, שנפתחו בדצמבר  3גבוהה פי  6האגרה למשאית בכביש 
 ביחס לרכב פרטי. שעות היממה ברוב  5פי הן 

אגרה גבוהה למשאיות ביחס לרכב פרטי נדרשת, לכאורה, משתי סיבות: האטת התנועה ופגיעה 
 40%-30%במיסעה. אך כימות עלויות אלו מצביעה על כך שדי היה באגרה למשאית הגבוהה ב 

בוודאי שהדבר נכון  .A-Dבכל השעות בהן רמת השירות בכביש  6ביחס לרכב הפרטי בכביש 
 ללילות. 

(או פחות) מרכב  2פי רק באירופה, בצפון אמריקה ובמזרח הרחוק האגרה למשאית גבוהה לרוב 
סרנים  6( במקרה של משאיות ארוכות במיוחדויותר  5פרטי, אך מגיעה בכמה מקרים גם לפי 

טון) היחס מתון יותר. יש גם מקרים של תעריפים  24סרנים, או עד  3(ויותר). למשאיות קטנות 
 : בגשר דרטפורד באנגליה 2013לדוגמא: אלה תעריפי שונים לפי שעות היממה. 

Cars - 2.00 £ 
2 axle goods - 2.50 £ 
Multi-axle goods - 5.00 £ 
22.00 - 6.00 free for all  

 
מרכב פרטי, בלילה אין אגרה כלל. זה מקרה נדיר,  2י פלפי המפורט לעיל משאית כבדה משלמת 

 אך הנחות, גם ניכרות, בשעות שפל ולילה מקובלות במקומות נוספים. 

יש הבחנה בין משאיות בהם  במקומות היחס בין האגרה לרכב פרטי ולמשאיותמציג את  4לוח 
צירים  2קונג יש הבחנה בין משאיות עם  גבסידני אין הבחנה כזו, בהונבמקרה שנבדק לפי אורכן. 

צירים) דומה  2ויותר, ביוון ובמכסיקו ההבחנה חלקית, ואילו במרילנד האגרה למשאית קלה (
 מרכב פרטי. אולם, זהו מקרה יוצא דופן.  7.5צירים משלמת פי  6לרכב פרטי, ואילו משאית עם 
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השבוע, ובשני כבישי האגרה בארץ  אין דיפרנציאליות באגרה בין שעות היום ותקופות 6בכביש 
 טון אגרה דומה. 4משלמות כל המשאיות שמעל ל 

 

 אגרה למשאיות לסוגיהן ביחס לרכב פרטי בכבישי אגרה שונים - 4לוח 

רכב  משאיות
 פרטי

 מקום
צירים 2 צירים 3 צירים 4 צירים 5 צירים 6

 Turnpike 1-18W, ניו ג'רסי 1.0 2.05 2.57 3.09 3.59 4.1
 Willow Grove, חיבור ל פנסילבניה 1.0 1.39 1.53 1.67 1.81 1.95

 , מנהרת נמל בולטימורמרילנד 1.0 1.0 2.0 3.0 6.9 7.5

 דורבן  -, כביש יוהנסבורגדרום אפריקה 1.0 1.82 2.62 2.63 3.66 3.67
 Dulles Toll Road, וירג'יניה 1.0 1 2 2.49 3 3.5
 Blue Water Bridge מרילנד 1.0 2.17 3.25 4.33 5.42 6.5

 גוזמן -, כביש אקטלןמקסיקו 1.0 1.48 1.48 2.43 2.43 2.43

 , מנהרה חוצת סידניאוסטרליה 1.0 2 2 2 2 2
 Attica Toll Road, יוון 1.0 2.5 2.5 4 4 4

 , מנהרה חוצת נמלהונג קונג 1.0 1 1.5 1.5 1.5 1.5

 

לכל סוגי התשלום הגבוה מאוד במנהרות הכרמל הבחנה בין משאיות לפי גודל. באגרות בארץ אין 
גורם לכך שאין בה כמעט תנועת   -ק"מ 6באורך של כ  לחצייתן(!) ₪  73.80 –המשאיות 
בבוקר למחרת יש  6:00בערב ל  21:00אחה"צ ובין  15:00בבוקר ל  11:00אמנם, בין משאיות. 

בתעריף זה, אך רוב תנועות המשאיות נעשות בשעות האחרות, ובשעות בהן  30%הנחה של 
בזמן מהמנהרות מצומצם, וביחס לתועלת המועטה יחסית גם המחיר  החיסכוןניתנת הנחה גם 

 אחר הנחה זו גבוה מאוד. 

יה במנהרות הכרמל חמורה לא רק בגלל היחס בין האגרה למשאית ולרכב פרטי, אלא גם הבע
מיעוט  ), והתוצאה, כאמור,6ביחס לק"מ בכביש  6בשל האגרה הגבוהה לרכב פרטי לק"מ (פי 

 משאיות במנהרות. 

, אך הוערך 2009נבחנה ב  6טון בלילות בכביש  10הצעה לפטור מלא למשאיות שמשקלן מעל ל 
תה צריכה לשלם פיצוי לחברת "דרך ארץ" יגבוהה יחסית (הממשלה הילקופת המדינה ותה שעל

ואילך על ירידת הכנסותיה וגידול  2010ש"ח בשנה מ  מיליון 19, וכ 2009ש"ח ב  מיליון 24של כ 
 בהוצאותיה). התועלת המשקית שחושבה מהמהלך הייתה קטנה יותר. 

שכאמור מחמירה ללא הצדקה עם ת התעריפים הנוכחית, אין פירוש הדבר שנכון להמשיך במדיניו
ה' ב -בימי א' 6טון בלילות בכביש  10ומוצע להפחית את תעריפי המשאיות שמעבר ל המשאיות, 

של  6לכביש  והעברהלעודד תנועת משאיות בלילות,  . הפחתה זו תשרת מגמהלפחות 33%
י משאיות ממעטות יחסית לנסוע בכביש מכבישים אחרים, רובם בטוחים פחות. ת משאיותתנוע

ברובה בכבישים מתחרים ככביש כיום בלילה, והתנועה הלא רבה של משאיות משתמשת  האורך
4 . 



46 
 

מיליון ש"ח בשנה, ומוטב להתוות אותה במסגרת הסדר להנהגת  5-6לות ההצעה כ ע
ללת היומית לכל סוגי הרכב, ומבלי לשנות את התמורה המשוק 6דיפרנציאליות בתעריפי כביש 

בשעות השיא זו אסטרטגיה שיש לקדם ללא קשר  6לקטע. לנוכח הצפיפות הגוברת בכביש 
כל שינוי במבנה התעריפים וקא. עם זאת, לנוכח הסדרי הממשלה עם הזכיין ולתנועת משאיות ד

 בעייתי ומחייב דיון ממושך. 

לפי הערכות של חברת מתת התעריף למשאיות דרקוני ומחייב שינוי מיידי. במנהרות הכרמל 
שנערכו בהזמנת חברת כביש חוצה ישראל (המפקחת מטעם משרד התחבורה על המנהרות 

תגדיל את הכנסות חברת כרמלטון בכל שעות היום  60%למשאית ב רה הפחתת האגוהפעלתן) 
נערכו דיונים בנושא במשרדי התחבורה ממשאיות, ולא תפגע בשלב זה בתנועת רכב אחר. 

 והאוצר. 

 מומלץ:

  ביחס לרכב הפרטי לפי  5(מפי  60%באגרה על משאיות במנהרות הכרמל ב  מיידיתהפחתה
 בלבד) 2

 בערב  20:00בלילות (מ  6טון בכביש  10מעל ל  בחינת אפשרות להוזלת האגרה למשאיות
), כחלק מהנהגת 2מרכב פרטי לפי  3(מפי  33%ב בבוקר למחרת)  6:00ועד ל 

 בשנים הקרובות.  בכביש לכל סוגי הרכבדיפרנציאליות באגרות 

 

 "לילה טוב" בנמלים פרויקטהרחבת  - 5.2אמצעי 

קט כולל את הרחבת פעילות מסופי המכולות בנמלים בלילות ומתן אפשרות למשאיות לפרוק הפרוי
טעון בנמלים בלילות כך שנפער פער יולטעון מכולות בשעות אלו. התמריץ: הוזלה של תעריפי הש

קט נועד לייעל את הפעילות בנמל בנוסף בין שעות היום ללילה. הפרוי )ש"ח למכולה 100 (כיום של
 להיותו אמצעי נוסף להסטת פעילות משאיות לשעות הלילה. 

בנמל חיפה והגדילה את פעילות הלילה בנמלים, אך לא באופן  2008התכנית התחילה כניסוי ב 
-1בסקר מקיף שנערך בשערי הנמל בין  .2010ניכר, שלב הניסוי הראשון הופסק והתחדש ב 

מהמשאיות נושאות המכולות נכנסו או יצאו מהנמל בשבוע זה בין  5%נמצא שרק כ  15.3.2013
בנמל אשדוד בבוקר. חלקן נסעו מרחק קצר בלבד ליעד באזור הנמל.  6:00בלילה ל  22:00השעות 

 9%נמצא שיעור גבוה יותר של  2012חודשים שונים מ  3מנתוני הנמל מ לא היה לניסוי הצלחה. 
 מהמשאיות הנ"ל בשעות הלילה המתוארות. 

נושא במקומות שונים בארה"ב ובאירופה. זה מכבר מדיניות עידוד לפעילות משאיות בנמלים קיימת 
השנים האחרונות. נושא זה נתקל בקושי בסיסי בכל  30עידוד הובלת המטענים בלילה הוצע במשך 

הצורך של בעלי המפעלים והחנויות לכ"א נוסף שיעבוד בשעות הלילה מקום המבקש לקדמו עקב 
. עם זאת ישנן דוגמאות לעידוד ההובלה 1ועקב ההכרח שכל שרשרת ההובלה תעבור לעבודת לילה

  בלילה:

                                                             
1
 -bin/wa?A2=ind0307&L=FHWAFP&P=R9646&I=-http://listserv.utk.edu/cgi   
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יושמה תוכנית המטילה מס על משאיות היוצאות מהנמל בשעות השיא, מס  , לדוגמא,בקליפורניה
פעלה של מתקני הנמל בלילה ולהפחית את תנועת המשאיות אשר יועד לממן את עלות הה

 %35 -הארגון שאחראי על תוכנית זו, כ PierPass ,בכבישים המהירים בשעות העומס. ע"פ 
 . 2מתנועת המטענים עברה משעות היום ללילה

במחקר שנערך בארה"ב עלה כי שעות הרכב של משאיות המעוכבות בפקקים במהלך שעות היום 
 FHWA )Federal-. ע"פ ה3מיליארד $ בשנה 7.8מיליון שעות שנתיות בעלות של  243-מגיעות לכ

Highway Administration. 

מוצע להתמיד במדיניות זו תוך שיפורים והתאמות.  למרות ההצלחה המוגבלת של הפרוייקט
למשק מהסטת משאית אחת ללילה לנמל ₪  189תחשיב שנערך בחברת מתת מצא תועלת של 

 חיפה משעות היום האחרות. הלוח הבא מציג את מרכיבי התועלת: 

 

 

 

 

התועלת חושבה בניתוח מורכב, שהביא בחשבון את התפלגות המוצאים והיעדים בנסיעות לנמל 
, 2013לפי הסקר שנערך בנמל במרץ יעדים קרובים לנמל)  40%(בכלל זה מעל חיפה וממנו 

הסטת משאיות ללילה משלוש תקופות יום אחרות, את הצטברות התורים בכניסה מונחת להסתברות 
בזמן ברשת הדרכים  החיסכוןתלות בשעת היום על פי הסקר ועוד. משך השהות בו כאת לנמל ו

הארצית כתוצאה מצמצום תנועת המשאיות חושב במסגרת הצבות המודל הארצי, וערכים כספיים 
 . 2012חושבו לפי מקדמי נוהל פר"ת 

בעל המשאית. יש לפי הלוח מקום ע"י כתועלת אינה נראית כלל ורוב התועלת חיצונית לחלוטין, 
₪  100יחת מכולה בלילה במקום ביום ביותר מ למשאית על הבאת/ לקלהגדיל את ה"פרס" הניתן 

כנס בקרוב לתוקף התקנה על הובלת מכולה אחת בלבד י(הדבר יהיה נכון במיוחד מעת שת
 למשאית), אם כי לא באופן ניכר. 

מוצע לראות בפרויקט חלק ממדיניות ארוכת טווח, שתכלול מרכיבים נוספים (כגון האמצעי הבא, וכן 
כל אחד מהצעדים הנוספים הנ"ל יסייע גם  ).6פי המשאיות בלילה בכביש הקודם, של הפחתת תערי

 לילה טוב.  פרויקטלהגברת האטרקטיביות של 

הנחה בלילות. לא של ה, לרבות הגדלה מסויימת פרויקטמוצע לבחון בטווח הקצר התאמות ב
והאוצר מומלץ בשלב זה להגדיל את תעריפי השינוע בשעות היום. חנ"י, משרדי התחבורה 

 . עוסקים בנושא זה

                                                             
2
 April 2007 /Understanding Freight Bottlenecks http://www.tfhrc.gov/pubrds/07mar/05.htm  
3
  An Initial Assessment of Freight Bottlenecks on Highways /October 2005 

http://www.fhwa.dot.gov/policy/otps/bottlenecks/index.htm  

 תועלת בש"ח מרכיב התועלת
 105 שווי החיסכון בזמני הנוסעים ברשת הדרכים הארצית

 31 חיסכון בהוצאות תפעול המשאית ברשת הדרכים
 26 שווי החיסכון בזמני כניסה, יציאה ושהות בנמל

 19 ניצול הון מוגבר של המשאית
 8 שווי החיסכון בזיהום אוויר

 189 סה"כ
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  בחינת הטלת מיסוי נסועה למשאיות ע"פ שעות ואזורי נסיעה - 5.3אמצעי 

מהווה חלק מניסיון לשינוי בהרכב המס המוטל על כל ענף הרכב, כך שיפנים עלויות המוצע להלן 
חיצוניות הכרוכות בנסיעה ברשת הדרכים, וכל זאת מבלי לשנות את כלל נטל המס. הצעה כזו 

סועה על הרכב הפרטי משרדית הדנה בהנהגת מיסוי ע"פ נ-ועדה הביןמקודמת לבחינה במסגרת 
  תאים עקרונות אלו לענף המשאיות. (בעיקר). המוצע להלן מ

הכוונה בשלב זה היא לקדם את הרעיון תוך עיבוד וניסוי, ולהציגו בפני גורמים רלוונטיים, לרבות 
, אמצעי המדיניות הבאגם לאור  -מועצת המשאיות, בהדגשת התועלת למשק המשאיות מהמהלך 

איות בכבישים גדושים בשעות של ביטול במקביל של ההגבלות האדמיניסטרטיביות על תנועת מש
 הבוקר כיום כחלק מהמהלך. 

המהלך המוצע עבור הרכב הפרטי כולל תשלום גבוה יחסית לק"מ באזורים ובשעות בהם קיימת 
צפיפות בדרכים, ונמוך ואף שלילי באזורים ובשעות אחרים. הכוונה היא, כאמור, להפנים לפחות 

דרכים, ולגרום לשינוי התנהגותי של נהגים (הסטת חלקית, את העלויות החיצוניות של הצפיפות ב
נסיעות לשעות אחרות, נסיעה בתח"צ, נסיעות משותפות וכו') כך שהגודש יפחת. במקביל להטלת 
מס זה יופחתו מיסים אחרים (כגון אגרות הרישוי השנתיות והבלו על הדלק), כך שנטל המס 

 הכולל לא יגדל. 

 את המרכיבים הבאים:יות: היא כוללת באופן דומה נוסחה ההצעה לגבי המשא

  על נסיעה בשעות ובאזורים גדושים לק"מ₪  3מס של הטלת  
 אג' לק"מ על נסיעות בלילה 70ל החזר ש 
  .הגדלת ההחזר ממס הבלו למשאיות 

בסה"כ מדובר בחבילת צעדים מאוזנת או המותירה מעט מיסוי נוסף נטו, אך ע"י שינוי קל 
בילות המהלך יתכן שיש קבילים רווח מהמהלך. כדי להגדיל את במתכונת הפעילות יהיה למו

 מקום לכוון לתועלת נטו קטנה למשאיות עוד לפני התארגנות לשינוי בשעות הפעילות בענף. 

 תבכל משאית הרושמים נסועה ע"פ תעריף, ומדווח GPSהטכנולוגיה הנדרשת: מכשירי 
לי לדווח על פרטי הנסיעות. זו טכנולוגיה מב -תקופתית למרכז בקרה על הצטברות התשלום/ זיכוי

 זמינה וזולה. 

אך הסטתן לשעות אחרות עשויה ות באזורי/ שעות גודש נמוך יחסית, יש להבהיר ששיעור המשאי
עדיין לתרום להקלת הגודש. יש גם להניח שאם תקטן תנועת הרכב הפרטי בשעות העומס עקב 
המיסוי המוצע עליהן ללא מהלך דומה על ענף המשאיות הן ישנו התנהגותן ויפחיתו מתועלת 

 המהלך ע"י נסיעות מהן הן נוטות כיום להימנע בשעות ואזורים צפופים. 

מיסוי כזה לאורך זמן עשויה לעודד פעילות נוספת של משאיות בלילות, כשלכך יצטרפו  הפעלת
 מהלכים נוספים בכיוון זה, כמפורט בהמשך. 

ההצעה בשלב זה היא, כאמור, לעבד הצעה מפורטת בנושא בתיאום עם מועצת המובילים ועם 
שכבר מתחיל "פיילוט"  לאחרמשרד האוצר/ רשות המיסים כולל גיבוש "פיילוט" לענף המשאיות 

 היערך לרכב הפרטי. ל

למעקב/ תכנון על ידי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה בטווח הזמן הקצר. היישום 
 יעשה בטווח הארוך. 
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 על משאיות מנהלתייםהימנעות מאיסורי תנועה  -  5.4אמצעי 

מכיוון מעלה אדומים משער הגיא ועד ירושלים וכן  1חל כיום איסור על תנועת משאיות בכביש 
 . 6.30-9.30) בין השעות 2010, החל מנובמבר 20בנתיבי איילון (כביש לירושלים, וכן 

משפיע על זמני הנסיעה בו במעלה הדרך לירושלים, בה משאיות מטפסות  1בעוד האיסור בכביש 
 המישורי. ספירות תנועה 20באיטיות במעלה הדרך וחוסמות נתיב, אין אפקט דומה בכביש 

(אחרי האיסור) אינן מצביעות על  2011(לפני האיסור) ומיוני  2010מנובמבר  20ומהירות בכביש 
 שינוי כלשהו במהירויות הנסיעה בשעות האיסור (המתקיים בפועל חלקית).. 

) עדיפה על איסור כללי למעבר משאיות בכבישים/ ההמלצה הקודמתאין ספק שהטלת אגרה (לפי 
ם. יש להביא בחשבון שתנועת משאית בשעות/ אזורים מסויימים אינה שעות/ כיוונים מסויימי

מקרית, נובעת מצרכי לקוחות, בענפים כמו תעשיה, בנייה ועוד. איסור כללי על תנועת משאית 
בציר/ שעה מסויימים פוגע בלקוחות, לחילופין עלול להסיט תנועת משאיות לדרכים פחות מותאמות 

 ). 20בת"א המקביל לכביש  לנסיעתן (כגון רח' יגאל אלון

האופטימיזציה המשקית צריכה להביא בחשבון גם את צרכי לקוחות המשאיות. הטלת אגרה 
כתחליף לאיסור כניסה תאפשר תנועת משאית כאשר היא חיונית, אך תבטיח דילול של תנועת 

 המשאיות באותם מקומות גדושים. 

המלצה לפי ים התואמת את טובת המשק (ניתן לכוון את שעות הפעילות שלהן ע"י מערכת מחיר
לק"מ מעידה על כך ₪  3לעיל), אך משאית שתיסע באזורים/ שעות בהם יוטל עליה מס של כ  5.3

 שלתנועתה בתנאים אלה תועלת הגדולה מכך, ואין למנוע זאת ממנה אדמיניסטרטיבית. 

 : מומלץ

o  בבוקר. 20לבטל את איסור הכניסה של משאיות לכביש 

o את מערכת האיסורים לכבישים אחרים.  לא להרחיב 

o  אם וכאשר יוטל מס הנסועה על  1לבטל את איסור כניסת המשאיות לקטע המזרחי של כביש
   5.3 משאיות, כמוצע בהמלצה

 לביצוע בטווח המיידי ע"י המפקח על התעבורה בדרכים. הנקודה הראשונה לעיל מומלצת 
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 בטווח הקצר עידוד הובלת מטענים ברכבת .6

 6.27כ  2012שנה ויותר. הרכבת הובילה בשנת  20ענף ההובלה ברכבת נמצא בסטגנציה עמוקה מזה 
 1.04ק"מ חלה ירידה מתונה יותר מ -. במונחי טון1990טון ב  מיליון 7.03טון מטען לעומת  מיליון

ניכר שחל . סטגנציה זו בעייתית במיוחד לנוכח הגידול ה2012מיליארד טון ב  1.01ל  1990מיליארד ב 
בשני העשורים האחרונים בהיקף הובלות המטענים במשק, ומשמעותה ירידה חדה בשיעור ההובלות 

 ברכבת. 

 4.6-4.9ומחייב צעדים מסוגים שונים ובטווחי זמן שונים. אמצעי מדיניות אינו פשוט, זו שינוי במגמה 
שום אמצעים אלה יוכל להתגשם בעיקר בטווח יעוסקים בהרחבת תשתית המסילות להובלת מטענים. י

הבינוני והארוך. האמצעים המפורטים להלן עוסקים באפשרויות להרחיב את הובלת המטענים ברכבת 
 בטווח הקצר על בסיס הגדלת כושר התחרות שלה מול המשאיות ובמסגרת התשתית הקיימת. 

ת חיצוניות" במונחי צפיפות בדרכים ת מטענים ממשאיות לרכבת עשויה לחסוך למשק "עלויוהובלהסטת 
המהוות  עלויות של הפעלת כלי רכב ברשת הדרכים, לחסוךוזמני נסיעה ברשת הדרכים הארצית, 

  ויר. ובעלויות זיהום אוכן לחסוך בנזקי תאונות דרכים, של מהירות ושטף הנסיעה,  פונקציה

ר מצא שבתרחיש תיאורטי בו בהזמנת משרד האוצ 2012שהוכן בחברת מתת בדצמבר לדוגמא תחשיב 
בדרך של הסטת הובלות מהמשאיות (חלקה של הרכבת מכלל ההובלות  40%תפוקת הרכבת תגדל ב 

בשנה במונחי ירידה בעלויות חיצוניות, ₪ מיליון  53 חסכו למשקי) י7%ל  5%ק"מ יגדל מכ -במונחי טון
 בנזקי תאונות דרכים.  חיסכוןכשמעל למחצית התועלת היא מ

 החיסכון השנתי הכולל בעלויות החיצוניות שנבדקו של הפחתת תנועת המשאיות הוא (במעוגל):

 מיליון   6 חיסכון בזמני נסיעה של המשתמשים ברשת הדרכים₪ 
  מיליון  29    חיסכון בנזקי תאונות דרכים₪ 
 מיליון  12    חיסכון בתחזוקת כבישים₪ 
 מיליון    6    שווי הפחתה בזיהום האוויר₪ 

 מיליון ש"ח 53       סה"כ 
 

, מבוסס על הצבות תנועה במודל הארצי ועל ערכי נוהל פר"ת מהדורת 5מוצג בנספח ההתחשיב 
ממוצע זה משקף  .אג' 13כ היא ק"מ לרכבת -מהסטת טוןהחיצונית התועלת . משתמע ממנו ש2012

את פריסת המוצאים והיעדים הנוכחית בהובלות הרכבת, נסועה רבה של משאיות בדרכים ו/או בשעות 
ללא גודש ונזקים סביבתיים נמוכים יחסית בשל כך, אך גם הסטת משאיות משעות ואזורים גדושים. 

 אג' לק"מ יש סטיית תקן גבוהה.  13סביב הממוצע של 

שהרחבת תנועת המטענים ברכבת על חשבון המשאיות כדאית ככלל.  התחשיב שלעילאין פירוש 
בבדיקה הכוללת, ואינו מביא בחשבון עלויות ישירות, מתייחס רק למרכיב אחד שלעיל התחשיב 
טעונים, ואת השווי הכלכלי של רמת השירות, העשויה י, עלות שובתחזוקתו בנייד הרכבתהשקעות 

 להיות גבוהה יותר בשירות המשאיות. 
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ם נוספת ברכבת עם זאת, התחשיב מצביע על סדר הגודל של התועלת הגלומה בהובלת מטעני
ועל בסיס התייעלות, וכן על הצדק למתן סובסידיה לרכבת שתגלם את יתרונותיה בתשתית הקיימת 

 בהמשך. ת, כמוסבר לצהחיצוניים. אפשרות נוספת של הגדלת המיסוי על ההובלה במשאיות אינה מומ

, במהלכי ייעודיתהמפורטים להלן עוסקים בתמרוץ הגדלת ההובלות ברכבת ע"י סובסידיה האמצעים 
הערכות של הרכבת לשיפור השירות הניתן על ידם בענף המטענים ולניצול פוטנציאל הובלות נוסף קיים 

במסגרת תכנית האב  2009בטווח הקצר. אמצעים אלה נכללו ברובם בדו"ח מיוחד בנושא שהוגש ביולי 
 טענים, ומסקנותיו והמלצותיו תקפות ברובן גם כיום. למ

 עידוד הסטת מטעני חומ"ס לרכבת במקומות האפשריים.   ועניינו 8אמצעי נוסף מפורט בפרק 

 

 עודית להובלת מטענים לרכבת יסובסידיה י – 6.1אמצעי 

לענף המטענים  ייעודיתהתחשיב שהוצג לעיל מהווה בסיס לניסיון לגבש הסכמה על סובסידיה 
ם של הרכבת, שאינה מגולמת יברכבת. סובסידיה זו צריכה להינתן על בסיס היתרונות החיצוני

במערכת המחירים ללקוחות ענף ההובלה, ולאפשר לרכבת להציע מחירי הובלה נמוכים יותר 
 ללקוחות פוטנציאליים ובכך להרחיב את פעילותה. 

אג' לטון  13תועלת הכוללת שפורטה בסעיף הקודם (כ ק"מ צריך להביא בחשבון את ה-הסיוע לטון
ק"מ), בניכוי הטבות שכבר ניתנות לרכבת, לרבות ברכישת הקרונות והקטרים, ומנגד להביא 
בחשבון את המיסוי הקיים על ענף המשאיות, בעיקר את המס על הסולר, שהוא בתנאים אופייניים 

 המשאית).  ק"מ (לאחר החזר כמחצית מהבלו לבעל-אג' לטון 5כ 

ניתן היה כתחליף להגדיל את המיסוי על המשאיות (למשל, לגבות את מס הבלו על הסולר 
במלואו וללא החזר), ובכך גם לשפר את כושר התחרות של הרכבת וגם לתרום לייעול בענף 
המשאיות. מצד ההיצע הגדלת המס עשויה לגרום ליתר שיתוף פעולה בין חברות הובלה למציאת 

זרים כדי להקטין את שיעור הנסיעות הריקות, עשויה לגדול המוטיבציה שלהן למציאת מטענים חו
מסלולים קצרים יותר או לנסוע בשעות בהן הנסיעה שוטפת יותר וחסכונית יותר בדלק. גם מצד 

 לקוחות חברות ההובלה עשויים להינקט צעדים שיצמצמו הובלות. 

טווח הקצר, בעיקר בייקור שירותי ההובלה עם זאת, יש חשש שצעדים אלה יתבטאו, לפחות ב
מחירי המוצרים, בעוד האתגר הבסיסי של מיסוי תנועת הרכב, בכלל זה משאיות, וב  במשאיות

של מיסוי על בסיס עלות חברתית כוללת, לרבות חיצונית, יכול להיות מושג רק על ידי מיסוי 
דיפרנציאלי על פי זמן ומקום. "מס נסועה" עתידי כזה צריך להיות גבוה על כניסה ל"פקק" תנועה, 

י) בניצול תשתית הדרכים בשעות בהן הצפיפות נמוכה. הצעה כזו לענף ונמוך (ואף שליל
 כחלק ממדיניות לטווח הארוך.  5.3המשאיות מוצגת במסגרת אמצעי מדיניות 

לא מומלץ, על כן, להרחיב את המיסוי על המשאיות, ומומלץ להשלים את הדיון עם הרכבת על 
יש לוודא שהיא תנוצל להוזלת תעריפי שתינתן להובלת מטענים.  הייעודיתגובה הסובסידיה 

 הובלה ללקוחות ולהשגת לקוחות חדשים. 

ישום בטווח המיידי והקצר ע"י משרד התחבורה ורכבת ישראל, בליווי ופיקוח של משרד יל
 התחבורה. 
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 הגדלת רמת השירות ללקוחות ענף המטענים ברכבת  – 6.2אמצעי 

מכונסים להלן צעדים שונים המוצעים במטרה לשפר את רמת השירות ללקוחות הרכבת בענף 
רגיש והיכול להשפיע על עצם הנכונות המטענים, בעיקר בתחום עמידה בלו"ז של הובלה, תחום 

 להוביל ברכבת. 

 :במסגרת זו מוצע

 יקה לגבש אמנת שירות, שתהווה הצהרה ערכית לגבי רמת השירות אותה הרכבת מענ
 .ללקוחותיה, תוך הגדרת רמת שירות מחייבת שחריגה ממנה תחייב פיצוי ללקוחות

  שעות, כפי שמוצב  24להציב נציג של חטיבת המטענים בפיקוד הארצי ("משואה") במשך
בזמן אמת תקלות גם בקצות המסילה, עוד לפני  ניטורנציג חטיבת הנוסעים. תפקידו יהיה 

  .שהמטען הגיע למתחם הרכבת
  להעלות את רמת העדיפות של הובלת המטענים במערך התפעולי, ע"י הצבת מערכת

 מידע מקוון בלשכת המנכ"ל, 
 רכבות איכות" מסויימות שיזכו בעדיפות תפעולית כמו רכבות נוסעים להגדיר" . 

 מיועד לטווח הקצר לביצוע ע"י רכבת ישראל, במעקב משרד התחבורה

 

הובלות אשפה ממרכז הארץ לדרום (אתר צפע), והובלת חול ואגרגטים הרחבת  – 6.3אמצעי 
  מרכזלמהדרום 

 204אלף טון של מטענים אלה (אורך ההובלה הממוצע היה  270הובילה הרכבת בסה"כ  2010ב 
המסילה  שדרוג, כשהגידול התאפשר גם עקב סיום 2012אלף טון ב  390) והיקפם גדל לכ ק"מ

ליון טון ימ 1.5ההובלה גבוה בהרבה, ומתבטא כבר כיום בכ פוטנציאל מנען לבאר שבע. עם זאת, 
). בטווח הארוך מדובר בהיקפים חול והאגרגטים מהדרום (מישור רותםליון טון ימ 4 כאשפה, וב

 . 4גדולים בהרבה, לרבות מוצרי חציבה, כמתואר בפרק 

המהווים את פריצת הדרך האפשרית הגדולה ביותר של מוצע ל"התביית" על מוצרים אלה, 
הרכבת בתחום הובלת המטענים, תוך מיצוי בכל עת של הפוטנציאל שהתשתית מאפשרת. מיצוי 
הפוטנציאל יחייב להגדיל את קיבולת המסילות בדרום, במיוחד בין דימונה לבאר שבע, וכן בין לוד 

מסוע מצפע לאפעה (אתר  .של המסילהלראש העין. בהמשך עשוי להידרש גם בקו המזרחי 
יסייע, (בתחום התשתיות המשלימות לרכבת)  4.9הטמנת האשפה), שהוצע באמצעי מדיניות 

 כמובן, למימוש הפוטנציאל בתחום הובלות האשפה. 

  בתכנית מתאימה את ההובלות הנ"ל ללא שיפור בתשתית. עם זאת, ניתן להרחיב גם כיום 

והקצר לטיפול הרכבת ומעקב משרד התחבורה. מוצעת תמיכה תקציבית  מוצע לטווח המיידי 
  . ברכש ציוד נייד ובמרכיבי תשתית (כמו המסוע)של משרדי האוצר והתחבורה מהירה 
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 ייעול מערך ההובלה במשאיות  .7

טון  10חברות וגופי הובלה במשאיות קיימים במשק (בתחום המשאיות שמשקלן הכולל  11,000כ 
ממשלה אין כל יכולת או כוונה לכוון את פעילותן הכלכלית או לפקח עליהן, למעט בתחום ומעלה), ול
 הבטיחותי. 

קרקע, בסיוע במידע, בתמיכה העם זאת, ניתן לכוון לייעול במערך ההובלה, למשל בהכוונת יעודי 
 במחקר יעודי לענף המשאיות ועוד. 

 שלושה אמצעים בתחום זה מוצגים להלן.

 הקמת מרכזי הפצה בשולי ערים – 7.1אמצעי 

 באמצעותטון ויותר  10אמצעי זה נועד לשנות את דפוס ההובלה של משאיות במשקל כולל של 
הקמת מרכזים לוגיסטיים בשולי הערים. מרכזים אלו ימנעו כניסה של רכב גדול במיוחד לערים 

לתוך הערים  עשה הפצהישם הוא מהווה מפגע תנועתי, בטיחותי וסביבתי. ממרכזים אלה ת
נסועה פנים עירונית נוספת  תיווצר(בעיקר של מוצרי צריכה) ברכב חלוקה קטן יותר. אמנם, 

תנועה של משאיות כבדות בערים, וכן נסועה בין עירונית במקרים שהסדר זה  תיחסךימת, אך מסו
 יחליף נסיעות בין עירוניות מלכתחילה של משאיות קלות. 

מובן במיקום המוקדים הלוגיסטיים כך שהם יהיו בקרבה לערים ההצלחה של אמצעי זה תלויה כ
 ולצירי תנועה ארציים.

שצריך להוות חלק מתכניות אב עירוניות לתחבורה,  מדובר בהליך תכנוני בכל טווחי הזמן,
מקודם בועדות התכנון גם ע"י נציגי משרד התחבורה. יש להנחות עורכי תכניות אב  ולהיות

 נושא. באחריות מינהל היבשה במשרד התחבורה. לתחבורה להיות ערים ל

 מיקום תעשיות חדשות רלוונטיות בסמיכות לנמלים – 7.2אמצעי 

אמצעי זה נועד להשפיע על דפוס הנסיעות באמצעות שינוי בתפרוסת שימושי הקרקע. מונח כי 
אם תעשיות הנסמכות על יבוא ויצוא יתמקמו בסמיכות לנמלים תיחסך נסועה משמעותית. 
לתעשיות כאלו יש ממילא נטייה להתמקמות כזו, אך מלאי תכנוני לא מתאים או לא מספיק עלול 

 ומים אחרים. להוביל אותן למיק

יש לבחון ייעוד שטחים בעורף נמלי חיפה ואשדוד לתעשיות עתירות הובלה והנשענות על יבוא 
(לדוגמא) של חומרי גלם מיובאים. קיצור מרחק ההובלה מהנמל יכול לחסוך נסועה פנימית בארץ 
של משאיות, מבלי לשנות מהותית את מרחקי ההובלה של המוצרים המוגמרים (או לקצרם אם 

 ). חלקם מיוצאים

שצריך להוות חלק מתכניות פיתוח בעורף נמלי חיפה  מדובר בהליך תכנוני בכל טווחי הזמן,
ואשדוד, בסיוע ממ"י, משרד הפנים, עיריות חיפה ואשדוד, ומשרד התחבורה. באחריות מינהל 

 היבשה במשרד התחבורה.
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 לתיאום הובלותמידע הקמת מרכז  – 7.3אמצעי 

לים מרכז מידע, שיתאם בין החברות אפשרות של הובלות חוזרות ראוי שיוקם ע"י מועצת המובי
ע"פ אזורים בארץ ושעות יום, ובאופן שתצומצם התופעה של כיוון נסיעה ריק כמעט בכל ההובלות. 

 חברות ההובלה, וגם הצפיפות בדרכים תרד במידת מה.  ליהנותמתיאום כזה יכולות 

מורכבותו, ויתכן שעל הנושא מוצע לבחינה. העובדה שעד היום לא הוקם מרכז כזה מעידה על 
 מקום לעידוד הקמתו ע"י אגף המטענים במשרד התחבורה. 

בהקמת מרכז מידע כזה, שיתנהל באמצעים בדרכים שונות משרד התחבורה יכול לתמוך 
 היות מכוסות ע"י הנהנים משרותיו.  אינטרנטיים, אם כי נראה שעלויותיו הלא גבוהות יכולות ל

          לתיאום בטווח הקצר בין משרד התחבורה/ אגף המטענים למועצת המובילים.
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 הגברת הבטיחות בהובלות חומ"ס .8

הובלת חומרים מסוכנים ברכבת, ובמיוחד במשאיות צריכה להתנהל כך שתסכן במידה המינימלית את 
ואי הדרך. על הובלת חומרים מסוכנים חלים כללים שונים, משתמשי הדרך ואת הסביבה הסמוכה לתו

ואמצעי המדיניות המוצגים להלן נועדים להגביר את הבטיחות בהובלת חומ"ס. אמצעים אלו הוצעו 
 בשלבי העבודה הקודמים, ונמצא מקום להציע אותם שוב. 

נתונים על סוג המטען ועל מהלך  – ניטור שוטף של תנועת משאיות נושאות חומ"ס - 8.1אמצעי 
המשאית, לרבות מיקומה בכל רגע, יועברו באמצעי האיכון הקיימים לגורם פיקוח במשרד 
להגנת הסביבה, כך שבמקרה של תקלה יהיה ברור מייד מה מיקום המשאית ומה סוג המטען 

 שלה, כדי להחיש סיוע יעיל ובזמן קצר להפחתת הפגיעה הסביבתית. 

 ידת פיקוח והתערבות במשרד להגנת הסביבה. מומלץ בטווח הקצר. מחייב הקמת יח
 

 הגבלת מסלולים ואזורים לתנועה בהובלת חומ"ס – 8.2אמצעי 

דרכים שתנועת , לתנועת משאיות חומ"ס בכל שעות היממה מוצע לסמן דרכים מומלצות           
אסורות לתנועת משאיות חומ"ס. בהם בחלק משעות היום, ודרכים שיהיו  תיאסרמשאיות אלו 

במקרה שיעד הנסיעה מחייב מעבר בדרך אסורה הדבר יצריך אישור של המפקח האזורי על 
 מסלול מיטבי בתנאים אלה.  לקביעת, התעבורה בדרכים

מוצע שהמפקח על התעבורה בדרכים בשיתוף עם אגף המטענים במשרד התחבורה  
הקצר מפות מתאימות, ושיתוקנו תקנות והמשרד להגנת הסביבה יפיקו בטווח הזמן 

 מתאימות בנושא שירחיבו ויעדכנו את ההנחיות הקיימות כיום בנושא. 

 ס"חומ בהובלת עבודה שעות הגבלת -8.3אמצעי 

מסוכנת מהובלה רגילה במשאיות בשל אפשרות חשיפה לחומרים  מאחר והובלת חומ"ס
המסוכנים שהמשאית נושאת, מוצע להקטין את הסיכוי לתאונה באמצעות הגבלת שעות הנהיגה 

 ). 168באופן מחמיר יותר מהמגבלות הכלליות (תקנה של נהגים מובילי חומ"ס 

חסרונות. מצד אחד הובלה להגבלת שעות העבודה להובלת חומ"ס יכולות להיות יתרונות ו
תית בגלל עומס התחבורה והסיכוי לתאונות הגבוה יותר. מאידך מבחינת יבשעות היום היא בעי

הפגיעה באוכלוסייה הרי בשעות היום חלק ניכר מהאוכלוסייה לא נמצא בבית ולכן מידת 
הירות החשיפה במקרה של תאונה תהיה קטנה יותר. מאידך בשעות הלילה, העומס קטן יותר, מ

הנסיעה גבוהה יותר, הסיכוי לתאונות גבוה יותר ואילו מרבית האוכלוסייה נמצאת בבתים ומידת 
 החשיפה הפוטנציאלית גבוהה יותר.

 . 168לטיפול בטווח הקצר ע"י משרד התחבורה/ יעוץ משפטי וכחלק מתיקון תקנה 
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 עידוד הובלת חומ"ס ברכבת  – 8.4אמצעי 

הסטה של תנועת חומרים מסוכנים מהכביש לרכבת מתוך הנחת מוצא שתנועת חומר זה ברכבת 
בטוחה יותר. אם כי במקרה של תאונה בשל הריכוז הגדול של החומ"ס הפגיעה תהיה חמורה 

 בהרבה.

כיום נעים בכבישי הארץ חומרים מסוכנים רבים המהווים סכנה לציבור ולסביבה. חומרים אלו 
חומרים מסוכנים תעשיות כימיות שונות, בתי חולים, ענף החקלאות ויצרנים אחרים.  מיוצרים ע"י
 ,ומידבקים רעילים חומרים חומצות, דליקים, מוצקים ,דליקים נוזלים גזים, נפץ, הם: חומרי

  מאכלים וחומרים אחרים או לא מוגדרים. חומרים רדיואקטיביים, חומרים

האתר המרכזי לסילוק פסולת מסוכנת הוא ברמת חובב, אולם אליו מגיעה רק פסולת ולא מוצרי 
כלי רכב המורשים להוביל  8,200. שינוע חומ"ס נעשה באמצעות התעשייהביניים המשמשים את 

חומ"ס, אך אין מידע מלא או אומדן לגבי סך היקף תנועת חומ"ס בכבישים (מידע בסיסי בנושא 
 צעות סקר המשאיות המתוכנן). יתאפשר באמ

הובלת חומ"ס נעשית גם ברכבת, בעיקר בין נמל אשדוד לרמת חובב וממישור רותם לתעשיות 
 ) נעשות, כנראה, במשאיות. 90%כימיות במפרץ חיפה, אך רוב הובלות החומ"ס (עד 

ות כאמור, הסיכון בהובלה ברכבת במשוקלל קטן ביחס למשאיות. מרבית הובלות החומ"ס קצר
כנראה או אינן מתאימות לרכבת בהעדר שלוחות, ואולם במקרים האפשריים יש לנסות לעודד 
הובלה ברכבת, גם ע"י סובסידיה מוגדלת להובלה כזו, שתבטא סיכון בטיחותי גבוה יותר בהובלה 

 ברכבת.

 הנושא מוצע לבחינה בטווח הקצר ע"י אגף התכנון הכלכלי במשרד התחבורה. 
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 אמצעים נוספים .9
 בפרק זה מוצגים אמצעי מדיניות נוספים משלושה תחומים:

 עידוד שימוש בצנרת לדלקים ולגפ"מ כתחליף לשינועם באמצעות מיכליות בכבישים 
 קידום טכנולוגית הנעה בגז טבעי למשאיות ובחשמל לרכבת 
 סיוע להקלת המחסור בנהגי משאיות 

 

 שבעהרחבת תפקוד מסופי הדלק בירושלים ובבאר  – 9.1אמצעי 

סבב ההובלה הראשון של דלקים בישראל מתבצע בעיקר בהזרמה בצנרת, מהנמלים ומבתי 
הזיקוק אל אתרי האחסנה והניפוק. הובלה של דלק באמצעות מיכליות מתבצעת ממרכזי הניפוק 

 המורשים על ידי משרד האנרגיה. 

, ומשם מובל ע"י במצב האידיאלי זורם הדלק בצנרת עד למסוף הדלק הקרוב ביותר ללקוח הסופי
מיכליות כביש. סגירה של מסופי דלק תיצור נסיעות נוספות של מיכליות עמוסות דלק על 
הכבישים, דבר המגביר את הסיכון לשאר משתמשי הכביש ותושבים המתגוררים בסמוך לצירי 

 הנסיעה. 

ב בעיות מסוף הדלק בירושלים כמעט ואינו פעיל, זאת עקב הקרבה לאזורי יישוב בירושלים ועק
איכות סביבה המחייבות השקעות גדולות. סגירתו של קו הדלק לירושלים, גורמת לתנועת מיכליות 
נוספות בין חיפה ואשדוד לירושלים. עד כה, הדלק היה מוזרם בחלקו בצנרת מבתי הזיקוק מנמל 

נים. חיפה או ממקשר קצא"א באשקלון אל מתקן פי גלילות בירושלים ומשם מועבר במיכליות לצרכ
המסוף אינו מנפק מוצרי בנזין).  2005ק"ל (משנת  550היה  2005ממוצע הניפוק היומי בשנת 

 ק"ל).  1,300ממוצע הניפוק היומי  2004לצורך השוואה בשנת 

צינור הדלק לירושלים מגיע עד לכניסה לעיר. חברת תש"נ (תשתיות נפט), חברת התשתית 
האפשרות של הקמת מתקן תת קרקעי, אך הלאומית למשק האנרגיה בישראל, בדקה את 

התעוררה התנגדות של הגופים הירוקים. המתקן בירושלים כיום מנוון, ופעיל בעיקר בחורף כשיש 
 צריכה גדולה יותר. 

ומוזרמים אליו מוצרי נפט ממסוף האשל הנמצא  ממוקם על כביש חצריםפי גלילות באר שבע 
ק"ל (המסוף אינו מנפיק  750ח הניפוק היומי הוא צפונית לבאר שבע  מול שדה תימן. ממוצע נפ

מוצרי בנזין). המסוף עוסק בעיקר בניפוק למיכליות כביש ובהזרמה לשדה התעופה חצרים. 
 המתקן הינו מתקן מפסיד, ואמור להיסגר. 

המשך והרחבת הפעילות בשני מסופים אלה תמנע תנועת מיכליות העושות כל דרכן מאשדוד 
 באזורי ירושלים והנגב.  ומחיפה לצרכני דלק

האגף לתכנון כלכלי ו ח המיידי בין משרד האנרגיה, תש"ןמוצע לבירור ולטיפול משותף בטוו
 . במשרד התחבורה
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 הפחתת תעריפי השימוש במסופי הדלק – 9.2אמצעי 

מוצרי הדלק ממסופי הדלק משרד האנרגיה מפקח על תעריפי ההזרמה, אחסנה וניפוק של 
האזוריים. המחירים אמורים לשקף את עלויות אחזקת הצנרת והמסופים ואת פעילותם. התוצאה: 
מערכת מחירים לא אטרקטיבית עבור חברות הדלק, המוצאות במקרים רבים שהובלת הדלק 

יותר  לאורך עשרות ק"מ מבתי הזיקוק ליעד הסופי זולה מבחינתם משימוש במסוף והובלה קצרה
 ליעדים הסופיים. 

מובן שחברות אלו אינן מביאות בחשבון את עלות ההשלכות החיצוניות של ההובלה במשאיות. 
בעלויות חיצוניות של ההובלה  החיסכוןמוצע שאותה סובסידיה לטון ק"מ הניתנת לרכבת על בסיס 

סופי הדלק, כך תעריפי השימוש במבמשאיות תינתן גם עבור אחזקת הצנרת, ותאפשר להוזיל את 
 שהשימוש בהם יהפוך לכדאי עבור חברות הדלק. 

 לבחינה בטווח הזמן הקצר בין משרדי האנרגיה, אוצר ותחבורה. 

 

  מ"גפהקמת תשתית צנרת ואחסנה של  - 9.3אמצעי 

 576יתה יוה על פני הזמןנמצאת בגידול קל במדינת ישראל (גז פחמימני מעובה) צריכת הגפ"מ 
היא תושפע רק מעט מהשימוש המתחיל (לרבות אספקה לרשות הפלסטינית).  2012אלף טון ב 

בגז טבעי. חלק גדול מהשימוש בגפ"מ אינו מתאים לשימוש בגז טבעי (הקשה יותר לניזול, מחייב 
ובמקרים אחרים יעבור זמן ויהיה צורך בהתאמות והשקעות  לחץ רב יותר באחסנתו ובשימוש בו)

דווקא בשימוש בכלי רכב ניתן לעשות שימוש בגז טבעי, והדבר כבר חלפה בין שני סוגי הגז. לה
 קיים במקומות שונים בעולם (אך לא במשאיות כבדות). 

המשרד להגנת הסביבה מונע כיום פריקת גפ"מ בנמל חיפה בשל קיבולת נמוכה של חוות 
של אתר האחסון נמוכה מקיבולת  המיכלים בקרית אתא. הסיבה להטלת המגבלה היא שהקיבולת

מתבצעת הנפקה למיכליות כביש  מהאנייהוכדי שניתן יהיה לפרוק את כל מטען הגפ"מ  אנייהשל 
כיום קצא"א . . תהליך זה מסוכן. לפי כך נמל הפריקה העיקרי הוא באשקלוןמהאנייההיישר 

טון גפ"מ מובלים  5,000-באשקלון מספקת את רוב הביקוש לגפ"מ, כולל לצפון. כתוצאה מכך כ
 . כבישבבמיכליות כל חודש מאשקלון צפונה 

כמו כן, בעקבות סגירת מתקן פי גלילות מתבצעת כיום הובלת הגפ"מ במיכליות מבז"ן באשדוד 
להעביר את חוות הגז פי גלילות למפעל השפד"ן ולחברה בצינור לבז"ן לגוש דן. נערכה תוכנית 

סך הובלות הגפ"מ במיכליות ובמשאיות חלוקה מוערכות  ., אולם היא לא אושרה בממשלהאשדוד
 נסיעות עם מטען בשנה. 80,000-בכ

הובלת הגפ"מ כיום, כמעט ואינה מתבצעת בצנרת. בצנרת מובל כלל הגז הטבעי וכן מובלים בה 
דלקים שונים. הובלת גפ"מ בצנרת מתבצעת רק מבית הזיקוק בחיפה לתעשייה הפטרוכימית 

 י הנמצא בקרית אתא בצינורות פרטיים של חברות הגז. ולאתר הגפ"מ המרכז

מתקני אחסון לגפ"מ בצפון המדינה בד בבד עם בניית תשתית צנרת מוצע לבחון הקמת 
לטיפול בטווח הקצר ע"י משרד האנרגיה, המתאימה לכך  (מנמל חיפה ומבתי הזיקוק). 

 התחבורה והפנים. 
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 משאיותגז טבעי להנעת קידום שימוש ב - 9.4אמצעי 
 

בנזין וסולר גילויי הגז הטבעי בחופי ישראל ממריצים בחינה של אפשרות הסבת הנעת כלי רכב מ
לגז, וכמו בגפ"מ גם הגז הטבעי עדיף משמעותית מבחינת איכות הסביבה על הדלקים הקיימים. 

בגלל מקורו. עם זאת, שימוש בגז הטבעי לתחבורה מחייב מגפ"מ הגז הטבעי יהיה זול יותר 
הערכות והשקעות, בכלל זה הקמת רשת תחנות דלק בטיחותית (ניתן להשתמש בתחנות 
הקיימות בתקינה מחמירה של מתקני הנפקת הגז בהם שצריכה להיקבע), וקיימת שאלת הרכב 

 ומנועיו, כאשר בשלב הנוכחי אין זמינות למשאיות כבדות. 
) קיימת כיום, אך יש בעיות טווח נסיעה CNGת רכב, לרבות משאיות עירוניות, בגז (טכנולוגית הנע

 בלעדי על גז ובעיות במשך המילוי של הגז. 
הטכנולוגיה מתאימה יותר למשאיות הנוסעות בטווחים קצרים (משאיות חלוקה להפצת מטענים 

רון אקולוגי גדול יותר של השימוש בגז בערים וגם רכב לפינוי אשפה), ובתחום העירוני יש גם ית
אין לפי שעה בשלות של הטכנולוגיה עבור משאיות כבדות (כנ"ל בתחום ההנעה הטבעי. 

 החשמלית).
משימוש  ניסיוןעם זאת, הטכנולוגיה בתחום זה מתפתחת, וכן יתחיל להצטבר בשנים הקרובות 

יצרניות הרכב הגדולות מקדמים  חלקי בהנעה בגז טבעי של כלי רכב מסחריים או משאיות קלות.
 פיתוחים שיאפשר להרחיב את השימוש בגז טבעי לתחבורה. 

 
 מוצע למעקב בטווח הזמן הקצר והבינוני ע"י אגפי הרכב והמטענים במשרד התחבורה.           
 
 

 המטעןרכבות  חשמול – 9.5אמצעי 
 

בקו המהיר הנבנה נראים כבר שאותותיה ", חשמולרכבת ישראל תחל בשנים הקרובות ב"מהפכת 
המסילות מתוכנן כדי לשפר ולהוזיל על פני זמן את תנועת רכבות הנוסעים,  חשמוללירושלים. 

הרכבות יוזנו ישירות בחשמל מרשת חיצונית, כשגם כיום . הנלוויםבצד היתרונות הסביבתיים 
 אלקטריים). -ים דיזלבות מבוססת על חשמל, אך הוא נוצר בקטר ע"י גנרטור גדול (קטרכהנעת הר
כאשר התשתית ו, מטעןמערכת המסילות תאפשר על פני זמן שימוש בחשמל גם ברכבות  חשמול

על בסיס הובלת מטענים  לחשמוללא נראה מקום המסילות  חשמולבשל עלויות מוקמת ממילא. 
 בלבד. 

 
אילת מסילת הברזל ל תיסללבמיוחד אם עם זאת, בעתיד חלקים גדולים מהרשת יחושמלו, 

יהיה להוביל באמצעות קטרים חשמליים את מרבית מטעני כמסילה מחושמלת, במקרה זה ניתן 
את הנעת על פני זמן  לבססנכון יהיה הרכבת שמסלולם בין דרום הארץ למרכזה. במקרה זה 

קטרים חשמליים להרחבת הפעילות ל שימוש ישיר בחשמל. יהיה מקום לרכוש רכבות מטען ע
 בלי לגרוט או להסב לחשמל קטרים קיימים. בענף המטענים, ומ

ע"י רכבת ישראל ובחינה ע"י האגף לתכנון כלכלי במשרד  והבינוני בטווח הקצרמוצע לתכנון 
 . התחבורה
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 קליטת נהגי משאיות בשוק העבודהעידוד  – 9.6אמצעי 

ענף המשאיות משווע לנהגים מקצועיים, וכן מסתמן מחסור בנהגים כנ"ל בוגרי צה"ל למשק לשעת 
 ,הענף תחרותי, כששכר העבודה החודשי של נהגי משאיות דומה לשכר הממוצע במשקחירום. 

השכר אינו אך מחייב יותר שעות עבודה, לרבות שעות עבודה נוספות כדי להגיע לשכר זה. 
אטרקטיבי או משקף את האחריות והמאמץ הנדרשים, אך הוא נקבע על בסיס "היצע וביקוש" 
בשוק תחרותי. צעירים, כולל בוגרי צה"ל שהוכשרו לנהוג במשאיות בצבא ושזה היה מקצועם 

בוגרי צבא אלה שלא הצבאי, נמנעים ברובם המכריע להשתלב בשוק העבודה כנהגי משאיות. 
בשוק האזרחי אינם כשירים גם לנהיגה במשק לשעת חירום ואינם  ממשיכים כנהגי משאיות

יש אינדיקציות לעליה בגיל הממוצע של הנהגים, במיוחד מהסקטור נקראים לשירות במצב זה. 
 היהודי. 

 
מעיקרו) של  סמליהממשלה יכולה להתערב בשוק זה מעט, אך רצוי שתעשה כך. אמצעי אחד (

חד פעמי) לנהגים חדשים הנוהגים באופן בטיחותי מפורט הענקת פרסים בגובה לא זניח (אך 
 . 2.5בסעיף 

מוצע לבחון דרכים לעודד חלק מבוגרי צהל ששרתו כנהגי משאיות להשתלב בשוק האזרחי כנהגי  
משאיות. הדבר יכול להיעשות ע"י הגדרת מקצוע הנהיגה כמקצוע חיוני המקנה השלמת שכר 

"י תמיכה בכל תהליך ההכשרה והלימוד של בוגר מכך עבמהלך חצי שנה לאחר השחרור, ויותר 
לרכב מורכב, לרבות שכר כחייל קבע בתקופת הלימוד תמורת התחייבות  רישיוןהצבא עד קבלת 

 לעבוד כנהג בשוק האזרחי לתקופת מינימום שתונהג. 

לבחינה בטווח הקצר ע"י אגף המטענים במשרד התחבורה,  יםמוצערעיונות אלו ונוספים 
 ובשיתוף מועצת המובילים.  הביטחוןצה"ל/ משרד 
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 ריכוז אמצעי המדיניות המומלצים .10

ופיתוח ענף הובלות  ייעולאמצעים המתווים מדיניות כוללת לשיפור,  60בסה"כ פורטו בפרקים הקודמים 
זמן שונים, אך רובם המכריע צריכים וניתנים לטיפול כבר  הפנים בארץ. האמצעים נועדו לקידום בטווחי

בטווח הקצר או המיידי. קידומם מצריך מאמץ של אגפים שונים במשרד התחבורה, של גופי תמך של 
המשרד, וכן של משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים. הלוח שלהלן מרכז את אמצעי המדיניות לפי 

 כן את הגופים הרלוונטיים לטיפול של כל אמצעי. נושאים, ומפרט את לו"ז לטיפול ו

 

 אמצעי המדיניות המומלצים לפי סוגי נושאים, טווחי ביצוע וגופים מעורבים אפשריים – 5לוח 

 מס'
אמצעי

סוג 
טווח  אמצעי האמצעי

 גופים נדרשים לפעילות לביצוע

1.1 

שיפור 
 המידע

כלכלי במשרד אגפי המטענים ותכנון  מיידי עריכת סקר משאיות ארצי
 התחבורה

1.2 
ספירות משאיות על פי סוג בדרכים בין 

 קצר עירוניות
יחידת המדען הראשי  ,נתיבי ישראל

 במשרד התחבורה 

עריכת סקרי משאיות בשערי נמלים/  1.3
 מפעלים גדולים

יחידת המדען הראשי  ,נתיבי ישראל קצר
 במשרד התחבורה 

 אגף המטענים במשרד התחבורה מיידי איסוף מידע מ"שטרי מטען" 1.4

1.5 
איסוף מידע מתמשך באמצעות ניידות 

 מיידי הבטיחות
המטענים ואגף הרכב במשרד  פיאג

 התחבורה

מעקב מתמיד על תאונות דרכים במעורבות  1.6
 משאיות

 קצר
המטענים ואגף המידע במשרד  פיאג

 הרשות הלאומית לבטיחות ,התחבורה
 חברות כח"י ונתיבי ישראל

ניהול שוטף במשרד התחבורה של נתוני צי  1.7
המשאיות, חברות ההובלה וקציני הבטיחות

אגפי המידע והמטענים במשרד  מיידי
 התחבורה

2.1 

פיקוח על 
הנהגים, 

התאמתם, 
הכשרתם 
וכשירותם 
 לנהיגה

 קצר חובת התקנת טכוגרף דיגיטלי
, אגפי הרכב והמטענים במשרד התחבורה

 .לבטיחותהרשות הלאומית 

2.2 
הפיכת נהג למקצוע על פי סוג המטען 

 אגף המטענים במשרד התחבורה קצר טון 12במשאיות שמשקלן מעל ל 

 אגף המטענים במשרד התחבורה קצר עדכון תקינה בנושא קשירת מטענים 2.3

 וריענוןשדרוג הכשרת נהגי משאיות  2.4
 תקופתי

 אגף המטענים במשרד התחבורה קצר

2.5 
פרסים לעידוד נהגים הנוהגים כחוק, וכחלק 

 ממשיכת נהגים לענף המשאיות
 קצר

 אגף המטענים במשרד התחבורה
  ,בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות

 .חברות ביטוחו אור ירוקעמותת 

 מיידי       168השלמת תיקון והבהרת תקנה  2.6
 אגף המטענים במשרד התחבורה

 בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות 
 יועצים משפטיים, מועצת המובילים

הגדרת  3.1
חובות 
חברות 
ההובלה 
וקציני 

הבטיחות 
והרחבת 
תחומי 

האחריות 
 שלהם

 משרד התחבורה קצר הגדרת והסדרת פעילות קצין הבטיחות
 משרד התחבורה ליווי משפטי  קצר 582תיקון תקנה  -כישורי קצין הבטיחות 3.2

3.3 
 -הבטיחות תוקפו של כתב הסמכה לקצין 

 משרד התחבורה ליווי משפטי  קצר א-583תיקון תקנה 

 משרד התחבורה ליווי משפטי  קצר 585תיקון תקנה  -תפקידי קצין בטיחות  3.4

דיווח על ליקויים ברכב ופגם בעבודת  3.5
 587תיקון תקנה  -הנהגים 

 משרד התחבורה ליווי משפטי  קצר

3.6 
 -הבטיחות ברכב הודעה על ליקוי במערכות 

 משרד התחבורה ליווי משפטי קצר 1א587הוספת תקנה 
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 מס'
אמצעי

סוג 
טווח  אמצעי האמצעי

 גופים נדרשים לפעילות לביצוע

3.7 

 

 קצר ב587תיקון תקנה  -חובות בעל מפעל 
אגף המטענים במשרד התחבורה, 

 ליווי משפטי

הטלת אחריות שילוחית על עבירות שיוגדרו  3.8
 על בעל המשאית

 משרד התחבורה ליווי משפטי  קצר
 אגף מטענים

3.9 
לעידוד חברות הובלה המקפידות על פרסים 

 קצר בטיחות ההובלה
 אגף המטענים במשרד התחבורה

 הרשות הלאומית לבטיחות

פיקוח  3.10
משרד 

התחבורה 
והמשטרה 

על ענף 
ההובלה 
 ובטיחותו

תוספת מפקחים במשרד התחבורה על 
 קציני הבטיחות בענף המשאיות

 קצר
 אגף מטענים במשרד התחבורה

 

3.11 
התמחות  –האכיפה המשטרית שיפור 

 שוטרים באכיפה על תנועת משאיות
-קצר
 בינוני

בתיאום עם אגף המטענים , משטרהה
 במשרד התחבורה

 והרשות הלאומית לבטיחות

 קצר ביצוע חקירות לעומק של תאונות דרכים 3.12
 הרשות הלאומית לבטיחות

 אגף המטענים במשרד התחבורה

3.13 

בטיחות 
 המשאיות

יפות ביצוע מבחני רכב שנתיים תכהגדלת 
 למשאיות ישנות

 אגף הרכב במשרד התחבורה קצר

 קצר מהכביש 19הורדת נלווים מגיל  3.14
 אגף הרכב במשרד התחבורה

 אגף מטענים, אגף הרישוי

הרחבת פעילות ניידות הבטיחות  3.15
 והתמקדותן במשאיות

 קצר
 אגף הרכב במשרד התחבורה 

הלאומית בשיתוף עם הרשות 
 ובתיאום עם המשטרה.   לבטיחות

פיקוח מוגבר על יבוא חלפים ועידוד שימוש  3.16
 בחלפים חדשים

 אגף הרכב במשרד התחבורה קצר

3.17 
הוספת מערכות עזר לנהג כמו בקרת שיוט 
אדפטיבית, שומרת מרחק, מערכות בלימה 

 אוטומטיות
 אגף הרכב במשרד התחבורה קצר

4.1 

תשתית 
לענף 

 המשאיות

הקמת חניונים לחניית לילה למשאיות 
 בשולי ערים

 מינהל יבשה במשרד התחבורה קצר
 מינהל התכנון במשרד הפנים

 בתיאום עם חב' נתיבי ישראל מיידי הקמת חניוני עצירה ומנוחה 4.2

4.3 
הקמת "נתיבי זחילה" למשאיות בדרכים 

 בתיאום עם חב' נתיבי ישראל קצר משופעות

4.4 
הבטחת האפשרות להובלת מטענים 

 דחוף חורגים בכבישי ישראל
  ,משרד התחבורה

 בהנחיית חב' נתיבי ישראל
42בתיאום עם צוות תמ"א   

משרדי התחבורה והפנים באמצעות  מיידי הקמת כבישים למשאיות בלבד 4.5
 42צוות תמ"א 

4.6 
הבטחת אפשרויות עתידיות לתנועת 

השכנות מטענים בין ישראל למדינות 
 ולרשות הפלסטינית

בשנים 
הקרובות

משרדי התחבורה והפנים באמצעות 
 42צוות תמ"א 

תשתית  4.7
לפיתוח 
יכולת 
הובלת 
מטענים 
 ברכבת

היערכות בתחום התכנון לשינוע מוצרי כריה 
 וחציבה מדרום הארץ למרכזה

מיידי 
 וקצר

משרדי התחבורה והפנים באמצעות 
 42צוות תמ"א 

4.8 
בדבר הקמת "נמל יבשתי"  קבלת החלטה
 משרדי התחבורה הפנים והאוצר קצר במרכז הארץ

 משרדי התחבורה והאוצר קצר הקמת שלוחות למפעלים 4.9

הקמת מסועים כתחליף לשלוחות במקומות  4.10
 האפשריים

מינהל היבשה והאגף לתכנון כלכלי  קצר
 במשרד התחבורה

5.1 
אגרות 
וניהול 
 ביקושים

המעבר החלות על משאיות הפחתת אגרות 
 משרדי התחבורה והאוצר מיידי ובמנהרות הכרמל 6בכביש 

 משרדי התחבורה והאוצר, חנ"י קצר "לילה טוב" בנמלים פרויקטהרחבת  5.2

בחינת הטלת מיסוי נסועה למשאיות ע"פ  5.3
 שעות ואזורי נסיעה

האגף לתכנון כלכלי במשרד  קצר
 התחבורה
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 מס'
אמצעי

סוג 
טווח  אמצעי האמצעי

 גופים נדרשים לפעילות לביצוע

על  מנהלתייםהימנעות מאיסורי תנועה  5.4
 המפקח על התעבורה מיידי משאיות

עידוד  6.1
הובלת 
מטענים 
ברכבת 
בטווח 
 הקצר

מיידי  סובסידיה ייעודית להובלת מטענים לרכבת
 וקצר

 משרד התחבורה
 רכבת ישראל

הגדלת רמת השירות ללקוחות ענף  6.2
 משרד התחבורה קצר המטענים ברכבת

6.3 
הובלות אשפה ממרכז הארץ הרחבת 

לדרום (אתר צפע), והובלת חול ואגרגטים 
 מהדרום למרכז

מיידי 
 משרד התחבורה והאוצר וקצר

7.1 

ייעול מערך 
ההובלה 
 במשאיות

 הקמת מרכזי הפצה בשולי ערים
מיידי 
קצר 
 וארוך

 מינהל היבשה במשרד התחבורה

מיקום תעשיות חדשות רלוונטיות בסמיכות  7.2
 לנמלים

קצר 
 וארוך

עיריות חיפה , ממ"ימשרד הפנים, 
 ואשדוד

 מינהל היבשה במשרד התחבורה

 אגף המטענים במשרד התחבורה קצר הקמת מרכז מידע לתיאום הובלות 7.3
 מועצת המובילים

8.1 

הגברת 
הבטיחות 
בהובלות 
 חומ"ס

ניטור שוטף של תנועת משאיות נושאות 
 קצר חומ"ס

הקמת יחידת פיקוח והתערבות 
 במשרד להגנת הסביבה

הגבלת מסלולים ואזורים לתנועה בהובלת  8.2
 קצר חומ"ס

המפקח על התעבורה בדרכים 
בשיתוף אגף המטענים במשרד 

 התחבורה והמשרד להגנת הסביבה
 משר התחבורה קצר הגבלת שעות עבודה בהובלת חומ"ס 8.3

 קצר עידוד הובלת חומ"ס ברכבת 8.4
במשרד האגף לתכנון כלכלי 

 התחבורה

9.1 

אמצעים 
 נוספים

הרחבת תפקוד מסופי הדלק בירושלים 
 מיידי ובבאר שבע

 תש"ן, משרד האנרגיה
האגף לתכנון כלכלי במשרד 

 התחבורה
 משרדי האנרגיה, האוצר והתחבורה קצר הפחתת תעריפי השימוש במסופי הדלק 9.2

9.3 
 הקמת תשתית צנרת ואחסנה של גפ"מ

 האנרגיה, הפנים והתחבורהמשרדי   קצר

אגפי הרכב והמטענים במשרד  קצר קידום שימוש בגז טבעי להנעת משאיות 9.4
 התחבורה

 קצר המטעןרכבות  חשמול 9.5
האגף לתכנון כלכלי , רכבת ישראל

 במשרד התחבורה

 קצר עידוד קליטת נהגי משאיות בשוק העבודה 9.6
 אגף המטענים במשרד התחבורה

מועצת , טחוןיהבצה"ל/ משרד 
 המובילים
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 61אמצעי המדיניות ה 

רשימת האמצעים הכלולים בלוח ארוכה, מפורטת, רבת תחומים, ומצריכה מאמץ ממשלתי לקידום 
וביצוע. נראה שיש צורך ב"שידרוג" של הדרג הממשלתי העוסק בתחום הובלת המטענים כדי שמהלך 

 כזה יצלח. 
 

 תכנית לביצוע ולהוציא לתאם, לתכנן שיוכלו, המטענים באגף ומינהל מקצוע אנשי של תוספת נדרשת
 וכלכלה תכנון שבאגף ראוי וכן, והרכב הרישוי לאגפי המשאיות לתחום תקנים להוסיף שראוי נראה. כזו

 . המטענים בתחום שיעסוק רפרנט יהיה
 

 על נוספים בטיחות וניידות, הבטיחות קציני על נוספים פקחים, 3.10בסעיף  כמוצג, נדרשים לכל מעבר
 ). 3.15ועוד (סעיף  וניהולם צוותם

 

 



  
  
  

  נספחים



 :1נספח 

, מהם שנותרו בדוח הנוכחי והסיבה 2002רשימת אמצעי המדיניות שהוצעו בשנת 
 לאי הכללת האחרים

 

 מס"ד
קבוצת 
 אמצעים

 אמצעי
האם נכלל בדו"ח 

 הנוכחי
 סיבה לאי הכללה

1 

יעול מערך 
 ההובלה

   כן סלילת תשתית ייעודית למשאיות בנקודות קריטיות

   כן הקמת מרכז לתיאום הובלות  2

 2כלול באמצעי  לא צימצום נסיעות ריקות 3

 2כלול באמצעי  לא שיפור שיתוף הפעולה ותיאום בין חברות הובלה 4

5 
 ,telematicsשימוש של מובילים באמצעים טלמטים )

GPS, GIS  )'וכו 
 לא

, אין צורך מתקיים כבר לרוב
 בפעילות ממשלתית

  אין צורך בפעילות ממשלתית לא מתקפלים(צמצום נפח אריזות ריקות  )ארגזים  6

 מנוגד למגמה בתחום הבטיחות לא הגדלת משקל הנשיאה המותר 7

 המיסוי בגובה מתאים לא הפחתת המיסוי על משאיות כבדות 8

   כן מיקום תעשיות חדשות רלוונטיות בסמיכות לנמלים 9

   כן  הקמת מרכזי הפצה בשולי ערים 10

 נמצא לא משמעותי ליישום בישראל  לא ILUאימוץ יחידת מטען אירופאית  11

 כקשה לקידום מעשינמצא  לא שטר מטען משולב בהובלת מטעני יבוא  12

להגדיל את ההשקעה במחקר ולהסדיר הליך לעדכון  13
 לא התקנות כתוצאה מהפעילות המחקרית.

מדובר בעיקר במחקר בתחום 
בטיפול ממילא המשאיות ואיבזורן, 

באגף הרכב והרשות הלאומית 
 לבטיחות

14 
יצירת מסד נתונים מעודכן מרכזי בתחום ההובלה 

 לא במשאיות
מוצעים אמצעים חלופיים מפורטים 

 בתחום המידע

 אין בכך צורך לא הגדלת שטחי אחסון מכולות בשטח הנמלים 15

 מוצג בנפרד -הנמל היבשתילמעט  לא יצירת מוקדי איחסון למכולות מחוץ לנמלים 16

 לא הגדרת תחומי האחריות בין חברות הנמלים וחנ"י  17
לא בתחום הטיפול של תכנית האב 

 למטענים

18 

צמצום 
 נסועה

   כן סלילת נתיבי זחילה בדרכים הרריות

איסור כניסת משאיות לכבישים בינעירוניים ראשיים  19
 לא (1מספר באזורים הרריים בשעות השיא )למשל כביש 

במעט המקומות הנדרשים התקנה 
 כבר בתוקף

 מקודם ע"י חנ"י לא הארכת שעות פתיחת הדפו בנמלים 20

 מקודם ע"י חנ"י לא תכנון מפורט והזמנת המובילים לפי סדר הפריקה בנמל 21

 מפורט מידי לא עידוד תנועת משאיות בשעות השפל בכבישים בנמלים 22

 לא של נהגים עידוד עבודת לילה 23
מהווה חלק מאמצעים להסטת 

 נסיעת משאיות ללילה

24 
הגדרת נהיגה במשאית כמקצוע מועדף )הגדלת מספר 

   כן הנהגים(

 לא ללילה בלבד לא עידוד תנועת משאיות בשעות הלילה בלבד 25

 לא עידוד פתיחת מפעלים בלילה 26
חלק מנסיון הסטת תנועת משאיות 

 ללילות

 כן אגרת גודשהטלת  27
בטווח הארוך לרבות אגרה שלילית 

 בלילות

 כן הטלת אגרות על כבישים 28
בטווח הארוך לרבות אגרה שלילית 

 בלילות

   כן עידוד נסיעת משאיות בכבישי אגרה 29

 כלול כבר בסעיפים קודמים לא צמצום הובלת מטענים בשעות הגודש  30

 לכך הצדקהאין  לא הגדלת המיסוי על הסולר 31

32 
העלאת הבלו על דיזל על מנת לכלול את העלויות 

 כלול כבר במיסוי הקיים לא הסביבתיות

 לא העלאת המיסוי על משאיות  33
יפריע לפעילות המישקית וישתקף 

 במחירי המוצרים

 לא ניתן ואין לכך מקום לא קביעת מחיר מינימום להובלה  34

35 
צמצום 
 הגודש

הבטחת פעילות מתקני ניפוק דלק מצנרת בבאר שבע 
   כן וירושלים 



 מס"ד
קבוצת 
 אמצעים

 אמצעי
האם נכלל בדו"ח 

 הנוכחי
 סיבה לאי הכללה

   כן הקמת תשתית צנרת ואחסנה של  גפ"מ  36

37 
הקמת מסוע להובלת מכולות בין נמל חיפה לאזורי 

 פרטני מידי, ההיתכנות לא ברורה לא התעשייה הסמוכים

 ההיתכנות לא ברורהפרטני מידי,  לא הקמת מסוע להובלת מכולות בנמל חיפה 38

39 
הקמת תשתית )רציף ומיכלים( שתאפשר שינוע תזקיקים 

 פרטני מידי, ההיתכנות לא ברורה לא בנמל אשדוד

 המלצה לבחינת הנושא לא הרחבת רשת הצנרת להובלה 40

41 
העברת דלקים מנמל חיפה לרשת הארצית ללא מעבר 

 פרטני מידי, ההיתכנות לא ברורה לא בבתי הזיקוק

 יתברר בהמשך העבודה לא ייעול השימוש בצנרת להובלה 42

43 

צמצום גודש 
עידוד  -

הובלה 
 ברכבת

 לא הנחת המסילה המזרחית
מחייב בדיקות שלא כלולות בתכנית 

 האב, בעקרון חיונית

 לא כדאי וגם מתבצע לא הנחת מסילת העמק 44

 לא הנחת מסילה לאילת 45
נושא מורכב ולא ניתן לשיפוט 

 והמלצה במסגרת זו

46 
הקמת מסוע מתחנת מטען צפע למישור רותם ומטמנת 

 כן אפעה
וכעיקרון שימוש במסועים כתחליף 

 לשלוחות

   כן הגדלת היקף הסבסוד של ההובלה ברכבת 47

 אין לכך מקום לא הובלה חינם ברכבת 48

 למתן הסובסידיה אין צורך מעבר לא מתן תמריצים פיסקליים לעידוד ההובלה ברכבת 49

   כן הקמת מסופים מקשרים בין רכבת למשאית )אינטרמודל( 50

   כן הקמת נמל יבשתי 51

 לא יעול מעבר סחורות בין כביש לרכבת 52
משרד התחבורה יתקשה להועיל 

 בנושא

 דיון בדרך מימון השלוחות כן הוספת שלוחות חדשות לאזורי תעשיה 53

 לא שיפור שיתוף הפעולה בין מובילים במשאיות ורכבת  54
משרד התחבורה יתקשה להועיל 

 בנושא

55 
 לא בניית מסילות להובלת מטענים למצרים וממנה

לא אקטואלי, מוצע רק במסגרת 
הבטחת זכויות דרך למסילה בתמ"א 

42 

 לא קישור נמל חיפה לירדן  56
חיבור לרשת המסילות הירדנית 

 42בעייתי, ביטוי בתמ"א 

 לא אקטואלי לא העתקת תנועת סחורות בינ"ל לרכבת  57

 לא אקטואלי לא צמצום זמן מעבר גבול של הרכבות 58

 כלול באמצעים תחליפיים לא אימוץ הדגם האירופאי לרגולציה של הרכבת 59

 מידיכללי  לא הגדלת הניצולת של הרכבת 60

 כללי מידי לא ייעול ניהול הקרונות ברכבת 61

 לא ברורה הכדאיות לא טון לציר. 25-30הגדלת חוזק המסילה כך שתוכל לעמוד ב  62

 לא ברורה הכדאיות לא טון 3500  -הגדלת משא ברכבת מעל ל  63

 לא ברורה הכדאיות לא Double Deckרכישת קרונות  64

 לא משמעותי לא נוסעים מהירות להובלת מטענים קליםשימוש ברכבות  65

 כללי מידי לא הרחבת התשתית המסילתית 66

 פרטני מידי לא הגדלת מספר שלוחות הרכבת בנמל חיפה 67

68 

צמצום 
 פליטות

 לא מעבר לשימוש במנוע חשמלי/היברידי.
אין בשלות טכנולוגית וכדאיות 

 במשאיות

 לא מסוים מהכבישהורדת משאיות מגיל  69
לא, אך הגדלת הפיקוח על משאיות 

 ישנות

   כן הורדת נלווים מגיל מסוים מהכביש 70

71 
תגמול נהגים עבור שיפור בצריכת הדלק באמצעות 

 בשליטת חברות ההובלה לא טכניקות נהיגה

72 
אימוץ תקני פליטה אירופאיים ועידכונם באופן שוטף 

 אומץ כבר לא למטרות רישוי

 לא הורדת ריכוז הגופרית בדלק 73
נעשה כבר, בטיפול משרדי ממשלה 

 אחרים

74 
אגרה זיהום אוויר דיפרנציאלית על פי מידת הזיהום 

 לא וקטעי כביש
בקורלציה עם ניסוי הנסועה המוצע 

 בטווח הארוך

 מתבצע ללא מעורבות ממשלתית לא הקטנת מקדם הגרר של משאיות ושל נגררים 75



 מס"ד
קבוצת 
 אמצעים

 אמצעי
האם נכלל בדו"ח 

 הנוכחי
 סיבה לאי הכללה

76 
 לא חשמול הרכבת

חישמול ברכבות משא יהיה פועל 
יוצא של ההתפתחות עבור ענף 

 הנוסעים

 לא כדאי  לא דלק כתחליף לסולר.-שימוש בביו 77

 בעייתי, למעקב. יש דיון בנושא.  לא שימוש בגז במקום דיזל 78

 ממשלתיתיתבצע ללא מעורבות  לא שימוש במערכת לצמצום תהליך אידוי במשאבות דלק  79

80 

 הפחתת רעש

 לא מיוחד למשאיות, יקר לא סלילה באספלט שקט

 מנוגד למגמה  לא הגבלת תנועת משאיות בשעות הלילה 81

 לא בטיחותי לא ביטול חיווי קולי המזהיר על נסיעה לאחור 82

83 
הפחתת החיכוך של משאיות עם הכביש באמצעות החלפת 

 כלול באמצעים אחרים לא צמיגים

 לא שימוש במנועים שקטים 84
עיקר הרעש מתנועת משאיות לא נובע 

 מהמנוע

85 

 כללי

 לא אכיפה משטרתית מוגברת של מהירות
חלק משינויים באכיפה המשטרתית 

 בכלל

 נבדק בשנים האחרונות לא עידכון מגבלות מהירות על משאיות 86

 האחרונותנבדק בשנים  לא עדכון המהירות המותרת של המשאיות 87

88 
שימוש בשילוט אלקטרוני ליצירת מגבלות מהירות 

 אין לכך מקום לא דינאמיות למשאיות 

89 
הדרכת נהגי רכב פרטי בנהיגה בטיחותית בסביבת תנועת 

 לא מעשי לא משאית

 מוצעים שינויים אחרים בתחום לא אימוץ אופן מתן רישיון מוביל הנהוגים בשוק האירופי 90

 מוצעים שינויים אחרים בתחום לא מספר מינימום של משאיות לקבלת רישיון מוביל הגדרת 91

 מוצעים שינויים אחרים בתחום לא עידכון תנאי הסף לקבלת רישיון מוביל 92

   כן עידוד רכישת חלקי חילוף חדשים 93

   כן פיקוח מוגבר על יבוא חלפים 94

 למשאיות בלבד לא קשור לא שידרוג כבישים "אדומים" 95

גוף אכיפה אחד לו אחריות בכל הקשור לתנועת משאיות  96
 לא בכבישים )משטרת ישראל(

הגדרת והרחבת סמכויות פיקוח 
 ותחומי פיקוח כל גוף בתחומו

   כן שיפור אכיפה בנושא בטיחות 97

98 
הטלת אחריות שילוחית על עברות שיוגדרו על בעל חברת 

   כן ההובלה

   כן חיזוק הסמכויות של קצין הבטיחות בתעבורה 99

   כן שידרוג הכשרת קציני בטיחות 100

   כן הפיכת הנהג למקצוע על פי סוג המטען 101

   כן שידרוג הכשרת נהגי משאיות וריענון תקופתי 102

   כן עידוד חברות הובלה מצטינות בתחום הבטיחות 103

   כן בתחום ההובלהעידוד לנהגים מצטיינים  104

   כן עדכון תקינה בנושא קשירת מטענים 105

   כן בניית חניוני לילה מסודרים למשאיות בשולי הערים 106

   כן הקמת חניוני מנוחה מסודרים לאורך הכבישים 107

108 
הקמת מוקד בטיחות בכבישים כעוזרים ומייעצים לנהגי 

 לא ברור לא נמצאה אפשרות, ההצדק לא משאיות

   כן ביצוע "חקירות לעומק" של תאונות דרכים 109

   כן הגדרת נהיגת רכב כבד כמקצוע  110

   כן (161עדכון שעות עבודה ומנוחה של נהגים )תקנה  111

 לא איסור מעבר משאיות מהרשות הפלסטינאית לישראל 112
הנושא נמצא בעיקר בתחום משרד 

 הבטחון ובמישור המדיני

 לא איסור מעבר משאיות מרצועת עזה לישראל 113
הנושא נמצא בעיקר בתחום משרד 

 הבטחון ובמישור המדיני

114 

 חומ"ס

   כן עידוד הובלת חומ"ס ברכבת

   כן הגבלת אזורי תנועה בהובלת חומ"ס 115

 שימוש במסלולים עוקפים לא להובלת חומ"ס -הקמת תשתית שעוקפת את הערים  116

   כן הגבלת שעות עבודה בהובלת חומ"ס 117

 



 מעקב ביצוע -: ועדת סגיס 2נספח 

 סטטוס* המלצות תחום
       

ם
ם כלכליי

טי
היב

 
אמדן מחירים כלכליים בחלק מהמכרזים 

 שיפורסמו על ידי גופים ממשלתיים.

גיבוש מחירון מנחה היעודכן ויופץ, מדי שנה, 

על ידי גורם מקצועי בהנחיית משרדי 

הממשלה, התאחדות התעשיינים, לשכות 

 גוני הצרכנים ומעוצת המובילים.המסחר,איר

התנגדות עקרונית של משרד 

האוצר לאור מדיניות שוק 

 חופשי ותחרות.

עידוד שימוש מפוזר על פני היממה )הובלה 

לילית( של תשתית הכבישישם  על ידי 

 הממשלה 

לחייב גופים ממשלתיים )רשות הנמלים, 

רכבות, מסופי דלק וכו'( להקדים שעות תחילת 

 עבודה.

בוצע פיילוט  2004מהלך ב

)משמרת ג' בנמלים(. הפילוט 

נכשל המשק לא ערוך 

 לפעילות לילה.

לפעול בצורה אינטנסיבית כנגד מובילים 

שאינם עומדים בחוק ובתקנות ללא התערבות 

 בשוק החופשי.

 

להתקין תקנות ו/או לבחון פיצוי ותמיכה בדבר 

טון ומעל  4גריעת משאיות במשקל כולל של עד 

 טון. 4

 12-הגבלת אורך חיי משאיות במדינת ישראל ל

 שנים

בוצע מחקר בטכניון וממנו  .1

עולה כי משאיות ישנות 

מעורבות בפחות תאונות 

דרכים מאשר משאיות 

 חדשות )נסועה נמוכה(.

נציג האוצר בועדה עופר  .2

לינצבסקי התנגד להמלצה 

 זו.

להטיל על מע"צ לתכנן ולבצע תוכנית תלת 

ת כל הצרכים הקשורים שנתית שתקיף א

 לתשתיות. 

 לא בוצע

להטיל על המפקח על התעבורה במשרד 

התחבורה לבחון מתן אפשרות להעניק 

למשאיות עדיפות בנתיבים מסויימים ובקטעי 

 כביש בשעות שיוגדרו.

 

 

 



 סטטוס* המלצות תחום

ת
תי

של
מ

מ
ת 

מעורבו
לגבש תוכנית אב להובלת מטענים אשר  

נושאים לגביהם תגדיר ותציג חלופות ל

תידרש ממשלת ישראל לקבל החלטות 

 בשנים הבאות

 בהכנה

הגדרת אגף המטענים במינהל היבשה, 

משרד התחבורה, כגורם המתאם בין 

כל גורמי המשרד בפעילותם למול 

 הענף.

 

 

הקמת והכשרת עובדים ליחידת אכיפה 

 מקצועית לענף ההובלה.

 

לא הוקמה יחידה מיוחדת אך 

"אגרופי  המשטרה מבצעת

 אכיפה" כנגד רכב כבד.

להעניק עדיפות וקדימות בתקציבים 

של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

לנושא אכיפת המשאיות בשנים 

 הקרובות.

 הנחיה למשטרה –מבוצע 

 



 

 סטטוס* המלצות תחום

ם
טכנולוגי

ם 
שי

חידו
"ל ו

ה בינ
קינ

ת
 

לנהל מעקב מתמיד אחר 

התקנים וההתפתחויות 

באירופה, צפון  הטכנולוגיות

אמריקה ומדינות מתקדמות 

 בשאר העולם.

 מבוצע באופן שוטף

לקבוע תהליך רציף של 

התאמת תקנים בינלאומיים 

בתחום ההובלה לרבות מידות 

 ומשקלות הרכב הכבד. 

 09.10.05תקנות תוקנו והחל מ

התאמת התקינה לתקינה 

האירופאית )מידות, 

 משקולות, נהג, רכב ותשתית(

תהליך מתמיד של לקבוע 

התאמת איכות התשתיות 

לרבות נתיבים מותאמים, 

איזורי עצירה ומנוחה וטיפול 

 בגודש בצירים המרכזיים.

 09.10.05תקנות תוקנו והחל מ

התאמת התקינה לתקינה 

האירופאית )מידות, 

 משקולות, נהג, רכב ותשתית(

הימצאות שטר מטען 

 אלקטרוני מחייב לכל הובלה.

שקילה לכל  הימצאות תעודת

 הובלת מטען.

איתור כלי רכב המובילים 

חומ"ס בזמן אמת באמצעות 

מערכת לניהול צי וחדר בקרה 

 מרכזי.

מבוצע על ידי אגף הובלה 

במינהל היבשה בתיאום עם 

 המשרד להגנת הסביבה

פרסום מידע בזמן אמת על 

מצב צירי התנועה והפניית 

תנועת משאיות לצירים 

 חלופיים.

י החברה מבוצע על יד

הלאומית לדרכים בע"מ 

 באמצעות שילוט אלקטרוני

הקמת קרן לשיפורים בענף 

ההובלה אשר תדקם יוזמות 

בתחומי מחקר ופיתוח, ישום 

טכנולוגיות והכשרת מנהלים 

 ונהגים.

 

 לא בוצע בשל התנגדות האוצר
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הקמת מערכת מתואמת של 

משטרת ישראל, משרד 

ורה, הטכניון ומועצת התחב

 המובילים לניתוח אירועים.

 בוצע

גיבוש מודל של הפקדת לקחים 

וארגון מיידי של הנחיות, 

 מערכי הדרכה והפצת מידע.

 בוצע

אימוץ המלצות הועדה 

להכשרת נהגים ברכב כבד 

בראשותו של פרופ' אורי 

 אידלמן.

 בוצע

הקמת מערך הכשרה לנהגים 

חדשים באופן של הכשרה 

התמחות בחברות הובלה ו

 נבחרות.

תהליך תיקון פקודות 

התעבורה בנושא נמצא 

בדיונים בועדת הכלכלה 

ובמקביל פועלת וועדה 

 לתוכנית מקצועית

מינוי ועדה מיעצת לשר 

התחבורה בכל העניינים 

והנושאים הנוגעים לתפקודו 

השוטף, היעיל והתקין של 

 הענף.

מונתה ועדה על ידי השר דאז 

יברמן אשר לא אביגדור ל

 כונסה

הטלת חובה לשקול משאיות 

הנושאות מטען כללי ביציאה 

 מהנמלים.

מבוצע באופן מלא החל מיום 

01.02.06 

חיוב בדיקת מסמכים ביציאה 

מהנמל למשאיות הנושאות 

מכולות על פי תיעוד פרטי 

 המטען.

מבוצע באופן מלא החל מיום 

01.02.06 

הקפדה על אמצעי הקשירה 

 במשאיות העוזבות את הנמל.

מבוצע באופן מלא החל מיום 

01.02.06 

ביצוע שקילה באופן רנדומאלי 

 במחצבות ובמפעלים.
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שינוע חומ"ס, דלקים וגפ"מ 

בשעות הלילה ולא בשעות 

 העומס.

 

 מבוצע חלקית

פתיחת מסופי "פי גלילות" 

 ת לילית.לפעילו

 מבוצע חלקית

התקנת תקנות המחייבות 

שינוע חומ"ס בכבישי הארץ 

 בלילה.

 מבוצע חלקית

לאכוף איסור תנועת רכבים 

השמנעים חומ"ס על צירי 

תחבורה ראשיים המובילים 

אל שלושת המטרופולינים 

-06:30הגדולים בין השעות 

03:30. 

 מבוצע

להקפיד על ביצוע אכיפה על 

ב ביציאה שילוט כלי רכ

 מהנמלים והמסופים למיניהם.

 בוצע

המלצה כי בעל החברה/הנהג 

)במקרים בהם המשאית היא 

פרטית( יקפידו על טיפול שוטף 

ותחזוקה של המשאית 

 בהתאם להוראות היצרן

מבוצע באכיפה של קציני 

 בטיחות עצמאיים

ביצוע בדיקת באמצעות 

 הטכוגרף לאיתור עבריינים.

 

רי חנייה קידום הקמת אזו

ומנוחה כפרויקט משותף 

למשרד התחבורה ומינהל 

מקרקעי ישראל בשיתוף 

מועצת המובילים וחברות 

 הדלק לתפעול ותחזוקה.
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שעות  12לקבוע תקנה הקובעת 

פעילות לנהג + אפשרות חריג 

שעות נוספות במגבלה  4ה של 

ק"מ ביום  500של עד סה"כ 

 עבודה.

שעות  168יך תיקון תקנה הל

 עבודה ומנוחה נמצא בעבודה.

גם על  161החלת תקנה 

ההסעים של משרד הביטחון 

 ללא כל קשר להיבט הביטחוני.

שעות  168הליך תיקון תקנה 

 עבודה ומנוחה נמצא בעבודה.

גיבוש נוהלי עבודה מוגדרים 

 לניידות הבטיחות.

 

מיקוד פעילות ניידות 

תוך הבטיחות במשאיות 

התמקמות במקומות "מועדים 

 לפורענות".

 מבוצע באופן מלא

לוודא כי רכב פלשתיני שנכנס 

לגבולות הארץ יעמוד בתיקני 

 תחזוקה ישראלים.

לא רלוונטי אין כניסת רכב 

 כבד פלסטיני לארץ

להטיל אחריות על בעלי מטען 

בישראל שעושים שימוש 

בהובלות ברכב פלשתיני באופן 

 בלתי חוקי.

רלוונטי אין כניסת רכב  לא

 כבד פלסטיני לארץ

משרד  להמשיך את מדיניות

התחבורה ואגף המכס במשרד 

האוצר לפטור של רשימת 

החלפים בעלי היבט בטיחותי 

 ממיסוי.

 

לפרסם את רשימת החלפים 

הפטורים ממיסוי בקרב בעלי 

המשאיות ולעודד את השימוש 

 בהם.
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לעגן בחקיקה חובת נהגים 

-6מקצועיים כעניין שבשגרה ל

שעות הכשרה ממוסדות  1

 בשנה

מבוצע על ידי קציני בטיחות 

 ומנהלי תחבורה )לא בחקיקה(

 161אכיפה קפדנית של תקנה 

על ידי יחידות אכיפה 

מקצועיות שיוקמו במשרד 

 התחבורה ובמשטרת ישראל.

 מבוצע על ידי המשטרה )לא

 הוקמה יחידת אכיפה יעודית(

לעגן בחקיקה נוהלי הוראות 

העמסה וקשירה ולהטמיעם 

 בהכשרת הנהגים וברישויים

הוכן תקן ישראלי לקשירה 

 והעמסה. 

לעגן בחקיקה חיוב יבואני 

הרכב לבצע הכשרות/הדרכות 

במשאיות ובדגמים חדשים 

 אשר ימסרו.

 מבוצע לא בחקיקה

הגברת האכיפה באמצעות 

כוגרף תוך הכשרץ שוטרי הט

תנועה לבצע זאת ולהרחיב את 

 השימוש באמצעי זה.

מקודם נושא  –מבוצע 

 הטכוגרף הדיגיטלי
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טיפול בקציני בטיחות  קציני בטיחות בתעבורה

 –בתעבורה ע"י אחת החלופות 

ביטול התפקיד , העסקתם ע"י 

משרד התחבורה או ניתוק 

מעסיקה בינם לבין החברה ה

 )חברת ההובל(.

איכות  9301הוכן תקן ישראלי 

ובטיחות בתעבורה )נדרש על 

מנת לגשת למכרזי לקוחות 

 ממשלתיים.(

לפרסם צו הרחבה על ההסכם  תנאי נהגים

בין ההסתדרות לבין 

התאחדות התובלה שבו יוכלל 

מרכיב הפנסיה כחחלק 

 .מההסכם הקיבוצי

בוצע במלואו. נחתם הסכם 

ופורסם צו  01.06-חדש ב

 .04.07-הרחבה ב
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התקנת תקנות להורדת העומס 

על סרנים של משאיות לרמה 

 .המקובלת באירופה

 

התקנת תקנות להפחתת 

 .העומס המותר על משאיות

 

הקמת חניוני יום ולילה 

למנוחה בעורקי התנועה 

 .הראשיים

 

הגשת תוכנית תלת שלבית של 

תוח והשקעה מע"צ לפי

בתשתיות ולקידום הבטיחות 

 .בתנועת משאיות

 

הגדרת תקן המרכיבים 

הגיאומטרים בצמתים 

בינעירוניים לתימרון נוח של 

אוטובוס מדגם בין עירוני, רכב 

משא מורכב ורכב משא 

 מחובר.

 

להמשך לשפר את התשתית 

הרכבתית כדי להוריד את 

העומס מהכבישים וחיבור 

תרים אפשרי למפעלים וא

 תעשייתיים.

מבוצע במסגרת תוכנית 

 החומש של רכבת ישראל.

  

 



        ארציסקר משאיות  - 3נספח 

 :הבאים נושאיםעיקר בארצי הוא הדרך היחידה לבסס מערכת מידע מסודרת בסקר משאיות 

 וסוג מטען.  לפי מוצאים ויעדיםמטענים תנועת משאיות ו .1

 ההובלה. משקל התפלגות המשאיות וק"מ המשאית לפי  .2

 אחוז נסיעות ריקות .3

 לפי סוג הובלה/ מיתקן ההובלהזמני נסיעה מול זמנים בקצות  .4

 זמני פעילות יומיים. .5

 תנועה בלילות לפי מאפיינים. .6

 הסטות מכבישי אגרה לפי המסלול והזמן.  .7

 מיקום החניה בלילות.  .8

 

 עיקריים מטרות ושימושים

נדרש יצירת טמ"י של מטענים ושל תנועת משאיות כבסיס לשכבת משאיות במודל הארצי.  .1

 21)לאחרונה "המצאנו" תחזית משאיות לקטע משופע מתוכנן בקטע לתכנון מערכת הדרכים 

 התחלופה בין משאיות לרכבת ולצנרת.  בירורוכן לשל חוצה ישראל, ללא כל בסיס חיזוי( 

ק"מ ולהוות -לפי סוגי מטען במונחי משקל וטון להעריך את היקף ההובלה הנוכחי גם יאפשר 

 בסיס לתחזיות מטענים לפי סוג.

ר יעילות ההובלה בהווה בניסיון להצביע על צרכים ואפשרויות לניצול יעיל יותר של בירו   2-5

 משאיות ותשומות העבודה בהן.  

 נקודת מוצא למדיניות התומכת בהסטת פעילות משאיות ללילות.      6

ומנהרות הכרמל כבסיס לשינוי במדיניות האגרה למשאיות ע"פ  6.     בחינת ההסטות מכביש 7

 יום.תקופות 

 ות פתרון לחניית לילה של משאיות וכמדריך כללי בנושא. .    איתור אזורים בהם נדרש בדחיפ8

 

 השאלון

השאלון שישמש את סקר המשאיות הארצי במסגרת שלב ב' של עריכת תכנית האב לתחבורה ימולא 

 רושם.   GPSבמקביל לאיכון תנועות כל משאית ע"י מכשיר 

נהגי המשאית יתבקשו למלא במשך יומיים נתונים על כל נסיעה, כולל ללא מטען, שבצעה המשאית. בתום 

ולא נרשמו על ידו, אם היו כאלו, או במקרה  GPSיומיים אלה ישאל הנהג על נסיעות שזוהו באמצעות ה 

 מסלול הרשום. ל GPS  שיתגלו סתירות בין המסלול ב

 להלן טופס השאלון.

  



 

  שם הנהג:________ מספר משאית:_________________        תאריך:_______________

 "מ סיום _____________ק_____________        ק"מ התחלה 

 ___________________________________ :מקום חנית המשאית בלילהלסוקר : קוד ל

 נסיעה שלישית נסיעה שנייה נסיעה ראשונה 

כתובת 
התחלת 
 הנסיעה

  
 שם המקום:_____________

 _____עיר/ישוב :_________
 ____כתובת/רחוב:________

 
 שם המקום:_____________

 _____עיר/ישוב :_________
 ____כתובת/רחוב:________

 
 שם המקום:_____________

 _____עיר/ישוב :_________
 ____כתובת/רחוב:________

סוג לסוקר:
שימוש קרקע 

 במוצא

   

    שעת יציאה

מטרת 
 הנסיעה

 הובלת מטען .1
 פריקת מטען .2
 מתן שירות .3
 נסיעה ריקה .4
 אחר,______ .5

 הובלת מטען .1
 פריקת מטען .2
 מתן שירות .3
 נסיעה ריקה .4
 אחר,______ .5

 הובלת מטען .1
 פריקת מטען .2
 מתן שירות .3
 נסיעה ריקה .4
 אחר,______ .5

סוג לסוקר:
 המטען

   

    משקל המטען

כתובת יעד 
 הנסיעה

 
 המקום:______________שם 

 ______עיר/ישוב :_________
 _____כתובת/רחוב:________

 
 שם המקום:_____________

 _____עיר/ישוב :_________
 ____כתובת/רחוב:________

 
 שם המקום:_____________

 _____עיר/ישוב :_________
 ____כתובת/רחוב:________

למה לסוקר:
 משמש מקום זה 

   

    שעת הגעה

זמן המתנה 
 ביעד )בדקות(

 פריקה/טעינה _________זמן 
 __________ /המתנהמנוחהזמן 

 פריקה/טעינה _________זמן 
 __________ /המתנהנוחהזמן מ

 פריקה/טעינה _________זמן 
 _________ /המתנהמנוחהזמן 

    הערות:

האם נסעת 
נסיעה נוספת 

 ביום זה?

 סיים השאלוןלא,  .1
המשך לנסיעה כן,  .2

 הבאה<<<

 סיים השאלוןלא,  .1
המשך לנסיעה כן,  .2

 הבאה<<<

 סיים השאלוןלא,  .1
המשך לנסיעה כן,  .2

 הבאה<<<

 

 



 4נספח 

 הצעה למבנה שטר מטען ממוחשב

   שטר מטען לתנועת משאיות  

  
  

  

 ימולא אוטומטית מס' השטר
 

  
  

  
  

 מספר חברה/ עוסק מורשה שם המוביל המוביל: 

   ימולא אוטומטית ימולא אוטומטית  

  
  

  

   מספר נגרר מספר המשאית

        

  
  

  

   תעודת זהות שם  הנהג

   ימולא אוטומטית    

  
  

  

   שעת יציאה תאריך עיתוי 

        

  
  

  

 משקל )בטונות( סוג מטען חומ"ס  המטען

   1רשימה   כן, לא  

  
  

  

 כתובת שימוש קרקע במוצא ישוב  מוצא הנסיעה

 שם רחוב 3רשימה  2רשימה   

  
  

  

 כתובת  שימוש קרקע ביעד ישוב  יעד הנסיעה

 שם רחוב  3רשימה  2רשימה   

 

  מקרא
 סוג מטען 1רשימה 

 ריק 0

 מכולה טעונה 1

 מכולה ריקה 2

 מטען לא מומכל:  

 אספלט 3

 אשפה 4

 דלק 5-8

 חומרי אריזה 9

 כלי רכב  10

 מוצרי כריה וחציבה 11-16

 מוצרי מזון 17-22

 מוצרים כימיים 23-25

 מוצרים לא מתכתיים לבניה  26-29

 פלסטייםמוצרים  30

 מכונות וציוד הנדסי 31

 מתכות לבניה וסלילה 32

 עפר 33

 פסולת בנין  34
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 ניתן לסמן יותר מסוג מטען אחד במקרה של הובלה מעורבת : הערה 

  
  

 לישובשמות כל הישובים בארץ, אפשרות הקלדה של שם אתר/ מיתקן מחוץ   2רשימה 
  

 שימושי קרקע 3רשימה 
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 :5נספח 
 מצמצום תנועת המשאיות ברשת הדרכים חיסכון למשק תועלת החיצונית ה

 בטווח הקצרבענף המטענים תפוקת הרכבת  ה אפשרית שלכתוצאה מהגדל

 

 פרטי הבדיקה .1

 

 כדלקמן:תרחיש עקיפה למשק ברשת הדרכים כתוצאה ממחושבת התועלת ה

 40%בשיעור של  ,לה במשאיות תקטןתפוקת ענף המטענים ברכבת תגדל, ובמקביל תפוקת ענף ההוב 

 מהיקף ההובלה הנוכחי ברכבת.

  על פי הפילוג הנוכחי של ההובלה ברכבת בין תחנות מוצא ויעד וסוגי מטען. השינוי יעשה 

 

 למשק כתוצאה מכך בסעיפים הבאים: בעלויות החיצוניות  ןהחיסכומחושב 

o בה סכון בזמני הנסיעה ברשת הדרכים של כל המשתמשיםישווי הח 

o ב כתוצאה משינוי במהירות הנסיעהשינוי בעלויות תפעול רכ 

o איות לשכבת האספלט בכבישהפחתת הנזק שגורמות מש  

o סכון בעלות תאונות דרכיםחי  

 

אין זה, כמובן, תחשיב מלא של כדאיות הגדלת תפוקת הרכבת, שכן התחשיב אינו כולל את העלויות הישירות של 

 ק( ואת העלויות השונות של הרכבת. ההובלה במשאיות )כגון שכר ודל

 

שאין זה סביר שתפוקת הרכבת תגדל באותו שיעור בכל סוגי המטענים ובין כל נקודות המוצא והיעד, אך יש לציין 

עדר תכנית מפורטת התחשיב שלהלן מציב סדר גודל לתועלות מהסוג המפורט לעיל כתוצאה מהגדלת תפוקת יבה

הגידול המתוכנן בתפוקת הרכבת בפרמטרים הנדרשים )מוצא, יעד, סוג מטען( הרכבת. בהינתן טבלה מפורטת של 

 יותר. מדויקניתן יהיה במתודולוגיה המוצגת להלן לערוך תחשיב 

 

 מתודולוגיה .2

 

. תנועה זו הוכפלה )כמוצג 2010כרקע שימשה תנועת המטענים ברכבת ע"פ סוגי מטען ובין מוצאים ויעדים בשנת 

טון נטו )משקל כולל  26וחולקה לתנועות של משאיות ע"פ משקל ממוצע להובלה של  40%בלוחות הבאים( ב 

התנועה השנתית תורגמה לתנועה יומית ושעתית, לרבות התחשבות בתנועה בכיוון ההפוך של טון(.  37למשאית: 

 משאיות ריקות )לרוב(. 

 

מתוקף לשנת  , כשהואחבורהל משרד התנעשו הצבות תנועה ברשת הדרכים הארצית במסגרת המודל הארצי ש

בהשוואה בין תוצאות שתי נגרעת בשעות הבוקר ואחה"צ. העם ובלי תנועת המשאיות השעתית הנוספת/  ,2012

סכון זה יבזמן של כלל המשתמשים ברשת הדרכים כתוצאה מהפחתת תנועת המשאיות. ח ןהחיסכוההצבות מקבל 

  בזמן מתורגם לערכים כלכליים לפי מקדמי נוהל פר"ת.

 

סכון בנזקי יבעלויות תפעול כלי רכב ע"פ השינוי הממוצע במהירויות הנסיעה וכן התועלת מח ןהחיסכונאמד כללית גם 

מקדם ממוצע של עלות התאונות לק"מ משאית רק כתוצאה מהפחתת נסועת המשאיות, וע"פ  –תאונות דרכים 

 טון )אלה המשאיות המתחרות ברכבת(.  34שמשקלה הכולל מעל ל 

 

 + טון. 34בעלויות תחזוקת כבישים נאמד ע"פ ערך ממוצע לק"מ משאית במשקל כולל של  ןהחיסכו גם



 הובלת המטענים ברכבת והתנועה שתתווסף לפי התרחיש הנבדק .3

 
ק"מ להובלה. הלוח להלן מציג פעילות זו לפי  151מיליון טון מטענים למרחק ממוצע של  7הובילה הרכבת  2010ב 

 חנות מוצא ויעד. סוג מטען כללי ות

 

 )אלפי טון( 2212הובלת מטענים ברכבת בין תחנות מוצא ויעד לפי סוג ב  -1לוח 

 

 גרעינים מכולות מחצבים יעד מוצא
חול 

 ואשפה
 סה"כ

 1,161 אשדוד רותם
   

1,161 

 1,046 אשדוד צפע
   

1,046 

 607 רותם אשדוד
   

607 

 547 אשדוד נחל צין
   

547 

 אשדוד צפע
 

359 
  

359 

 322 רותם נחל צין
   

322 

 אשדוד נמל חיפה
 

375 
  

375 

 נמל חיפה צפע
 

236 
  

236 

 אשדוד רמת חובב
 

208 
  

208 

 חדרה דגון חיפה
  

344 
 

344 

 182 רותם אורון
   

182 

 קישון דשנים אשדוד
 

153 
  

153 

 דבירה דגון חיפה
  

113 
 

113 

 נמל חיפה רמת חובב
 

124 
  

124 

 אשדוד מסוף קונטרם נמל חיפה
 

106 
  

106 

 צפע בני ברק
   

97 97 

 נמל חיפה חדרה
 

96 
  

96 

 בני ברק צפע
   

87 87 

 רמת חובב אשדוד
 

79 
  

79 

 חדרה אשדוד
 

69 
  

69 

 בני ברק דגון חיפה
  

77 
 

77 

 חדרה נמל חיפה
 

51 
  

51 

 כל היתר
 

46 412 57 86 601 

 סה"כ
 

3,911 2,268 591 270 7,040 

 
 

ימי  250, ובהנחה של 1מהיקף המטען המוצג בלוח  40%יומית עבור המשאיות התנועת וך לוח זה את גוזר מת 2לוח 

  טון. 26עבודה בשנה ומשקל נטו ממוצע למשאית של 

 

מוצגת התפלגות מוערכת של תנועת המשאיות היומית. ע"פ ספירות תנועה ועדויות נוספות השיא בתנועת  3לוח ב

בשעות שיא לפני שעות שיא הבוקר(, וחלקן בתנועה יש תנועת משאיות מוגברת עם שחר  יא בצהריים,המשאיות ה

 הבוקר ואחה"צ מתון. הלוח מבטא תופעות אלו. 

 



בבוקר ע"פ מוצא ויעד, המבטאת ירידה אפשרית  7-9מוצגת כדוגמא טמ"י של תנועת משאית בממוצע לשעה  4בלוח 

הנבדק. התנועה המוצגת היא בכיוון המלא בלבד. במקביל קיימת תנועה חלקית  בתנועת המשאיות בשעה זו בתרחיש

 . 3.0של משאיות ריקות חוזרות. מקדם היר"מ שנבחר למשאית במשקל הכולל הנבדק הוא 

 42%בהגדלה תיאורטית של היקף ההובלה ברכבת ב  ךשתיחסתנועת משאיות יומית  -2לוח 
 ת יעד הקיימ -ע"פ התפלגות תחנות המוצא 

 

 גרעינים מכולות מחצבים יעד מוצא
חול 

 ואשפה
 סה"כ

 71.4 0.0 0.0 0.0 71.4 אשדוד רותם

 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4 אשדוד צפע

 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4 רותם אשדוד

 33.7 0.0 0.0 0.0 33.7 אשדוד נחל צין

 22.1 0.0 0.0 22.1 0.0 אשדוד צפע

 19.8 0.0 0.0 0.0 19.8 רותם נחל צין

 23.1 0.0 0.0 23.1 0.0 אשדוד נמל חיפה

 14.5 0.0 0.0 14.5 0.0 נמל חיפה צפע

 12.8 0.0 0.0 12.8 0.0 אשדוד רמת חובב

 21.2 0.0 21.2 0.0 0.0 חדרה דגון חיפה

 11.2 0.0 0.0 0.0 11.2 רותם אורון

 9.4 0.0 0.0 9.4 0.0 קישון דשנים אשדוד

 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 דבירה דגון חיפה

 7.6 0.0 0.0 7.6 0.0 נמל חיפה רמת חובב

 6.5 0.0 0.0 6.5 0.0 אשדוד מסוף קונטרם נמל חיפה

 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 צפע בני ברק

 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0 נמל חיפה חדרה

 5.4 5.4 0.0 0.0 0.0 בני ברק צפע

 4.9 0.0 0.0 4.9 0.0 רמת חובב אשדוד

 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 חדרה אשדוד

 4.7 0.0 4.7 0.0 0.0 בני ברק דגון חיפה

 3.1 0.0 0.0 3.1 0.0 חדרה נמל חיפה

 כל היתר
 

2.8 25.4 3.5 5.3 37.0 

 סה"כ
 

240.7 139.6 36.4 16.6 433.2 

 
 )%( יום תקופותמשוערת ע"פ המשאיות ההתפלגות תנועת  - 3לוח 

 

 בשעה סה"כ שעות תקופת יום

 1.3 13 19:00-5:00 לילה

 7.0 7 5:00-6:00 שחר

 5.3 16 6:00-9:00 בוקר

 7.3 22 9:00-12:00 לפני הצהריים

 7.3 22 12:00-15:00 צהריים

 5.0 20 15:00-19:00 צהרייםאחרי ה

  100  סה"כ



  42%חסך בהגדלה תיאורטית של היקף ההובלה ברכבת ב יתנועת משאיות יומית שת - 4לוח 
 )בכיוון הראשי( בבוקר 6-9שעות בבממוצע לשעה 

 

 גרעינים מכולות מחצבים יעד מוצא
חול 

 ואשפה
 סה"כ

 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 אשדוד רותם

 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 אשדוד צפע

 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 רותם אשדוד

 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 אשדוד נחל צין

 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 אשדוד צפע

 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 רותם נחל צין

 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 אשדוד נמל חיפה

 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 נמל חיפה צפע

 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 אשדוד רמת חובב

 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 חדרה דגון חיפה

 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 רותם אורון

 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 קישון דשנים אשדוד

 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 דבירה דגון חיפה

 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 נמל חיפה רמת חובב

 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 אשדוד מסוף קונטרם נמל חיפה

 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 צפע בני ברק

 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 נמל חיפה חדרה

 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 בני ברק צפע

 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 רמת חובב אשדוד

 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 חדרה אשדוד

 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 בני ברק דגון חיפה

 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 חדרה נמל חיפה

 כל היתר
 

0.2 1.4 0.2 0.3 2.0 

 סה"כ
 

12.8 7.4 1.9 0.9 23.1 

 
 אחרות. היום הלוחות דומים הופקו לתקופות 

 

 תוצאות הצבות התנועה .4

 
שעות  108שעות יר"מ, אך מכך כ  168בבוקר כ  6-9חסכו ברשת הדרכים הארצית בממוצע לשעה יההצבות יע"פ 

שעות רכב הן של כלי רכב אחרים ברשת. הדבר נובע מכך שחלק גדול  60יר"מ הן של המשאיות עצמן, ורק כ 

השעות  וסים בדרום הארץ, כמוצג במפה שלהלן. גרע מתבצעת ע"פ התרחיש בכבישים לא עמימתנועת המשאיות שת

 . 4כב במרכז הארץ, כגון בחלקים המרכזיים של כביש חסכו הן בעיקר שעות רישי

 

שעות )חרף  22הממוצע כ  9-15שעות, ואילו בין  51הוא  15-19המקביל )ללא המשאיות( בממוצע לשעה  ןהחיסכו

 העובדה שאז תנועת המשאיות מוגברת(. 

 

כבישים המוצגים במפה קמ"ש, במונחי חלק מה 0.01הכוללת ברשת הדרכים זניח, כ  תהשינוי במהירות הממוצע

פחות זניח, אך ההשפעה על עלויות תפעול הרכב דו צדדית: הפחתת תנועת המשאיות תקטין עלויות של רכב 

קמ"ש  80הנוסעים בגודש, אך תגדיל עלויות כלי רכב בדרכים לא צפופות, כאשר הגדלת מהירות הנסיעה מעבר ל 

 מגדילה לפי נוהל פר"ת את עלויות התפעול. 



 בבוקר הצפויה לפי התרחיש הנבדק 6-9בתנועת המשאיות בממוצע לשעה  ההפחתה

 

 
 

 

 

 



 הערכת התועלת למשק .5

 
 סכון בזמני נסיעהיתועלת מח 5.1

 
 500. הערך יעוגל ל 6:00-19:00שעות יר"מ ביום עבודה בין השעות  489היומי הוא של  ןהחיסכולפי תוצאות ההצבה 

 ספת הזמן הנחסך בהן זעומה(.  שעות יר"מ בהתחשב בשעות היום האחרות )שתו

 

 ימי עבודה בשנה(.  250שעות יר"מ )לפי  125,000של  חיסכוןבמונחים שנתיים מדובר ב

 
 ועומד על: 2012המובא בחשבון הוא המעודכן למהדורת בזמן  ןהחיסכושווי 

 

 70.40  ₪ לשעת נוסע נחסכת בנסיעה במסגרת עבודה 

 21.20  ₪ם העבודה או ממנו הביתהלשעת נוסע נחסכת בנסיעות למקו 

 14.80  ₪לשעת נוסע נחסכת בנסיעות למטרות אחרות 

 

לשעת נוסע נחסכת בהתאם להתפלגות ידועה של ק"מ הנוסע ע"פ מטרת ₪  26.77ל ערך שבמשוקלל מובא בחשבון 

מהזמן הנחסך  16%הנסיעה בשעות בהן נוצר החיסכון בשעות הנוסעים. השקלול נעשה ע"פ ההתפלגות הבאה: 

 בנסיעות אחרות.   36%בנסיעות אל ומהעבודה,  48%נסיעות במסגרת עבודה, ב

 

 נוסע )לרבות בתח"צ( ליר"מ.  1.8לפי מקדם של ₪  48.18הממוצע לשעת יר"מ: 

 

 ₪.  ןמיליו 6.02השנתי:  ןהחיסכושווי 

 

 בתשומות רכב  חיסכון  5.2

 

פים( תהיה הפחתה של עלויות התפעול כתוצאה )צפו מסוימיםקטן ודו צדדי, דהיינו בקטעי כביש  ןשהחיסכומוערך 

מהפחתת מספר המשאיות, אך בקטעי כביש אחרים, בעיקר בנגב, התוצאה תהיה הפוכה. בהתאם לכך לא מוערך 

 בסעיף זה.  חיסכון

 

 בנזקי תאונות דרכים חיסכון 5.3

 

₪  0.73טון( הוא  34ל עלות התאונות לק"מ משאית מהסוג הנבדק )משקל כולל של מעל  2008-10ע"פ נתוני השנים 

 לק"מ(. ₪  0.20הרבה מעבר לממוצע לרכב )של כ , 2012במחירי  לק"מ

 

 16נפגעים, מהם  1050תאונות עם נפגעים בשנה, בהן היו  679משאיות מסוג זה היו מעורבות בשנים המתוארות ב 

 42%ימים,  21ממוצע  פוזאשאורך  -ויותר 25של  ISSפצועים קשה מאוד לפי הגדרות בתי החולים ) 9הרוגים ו 

מהפצועים  2.2%מההרוגים ול  3.8%לק"מ הרכב הארצי, אך ל  0.6%מפונים לשיקום רפואי(. משאיות אלו תרמו 

 קשה. 

 

ק"מ לתנועה, לרבות  151אלף תנועות של  267ק"מ משאית ) ןמיליו 40.3יחסכו בתרחיש הנבדק יבמונחים שנתיים 

 בכיוון הריק(. 

 

 30בשנה. מדובר בסדר גודל כללי, שיעוגל ל ₪ מיליון  29.4של  חיסכוןפי דרך חישוב זה היא המשמעות הכוללת ל

 ע"פ התפלגות התנועה הנחסכת לפי כבישים.  מדויקבשנה. ניתן לערוך אומדן ₪  ןמיליו



 בתחזוקת כבישים חיסכון  5.4

 
הו ערך גבוה )באופן זהיר( אג' לק"מ. ז 30מוערך שעלות תחזוקת הכבישים לק"מ משאית במשקל הנבדק היא כ 

נובע מכך שהנזק  הגבוה יותראג' לק"מ. הערך  18.1, שהוא 2012מהממוצע למשאית לפי נוהל פר"ת במהדורת 

 לתשתית גדל אקספוננציאלית עם הגידול במשקל לסרן(. 

 

 ליון טון בשנה. ימ 12.1ליון ק"מ בשנה של משאיות הכבדות תחסוך ימ 40.3הפחתה של 

 

זיר את עלויות הריבוד מחדש של הכבישים ותיקוני ביניים בגין משאיות )הגורמות לרוב המכריע של מחיר זה מח

לא מובאת בחשבון התוספת לעלויות תפעול כלי הרכב )בדלק ועוד( כתוצאה מהגליות בכבישים העלויות הנ"ל(. 

 המתפתחת הדרגתית בין ריבודים עוקבים. והפגיעה במיסעה 

 

 תועלת סביבתית  5.5

 

מיליון ליטר סולר. התועלת  20מיליון ק"מ בשנה של משאיות מהסוג הנבדק תחסוך ישירות שריפת כ  40.3תת הפח

( היא של אזור)ראשונית, בערכים ממוצעים, התועלת משתנה ע"פ משתנים רבים, לרבות לתרחיש הנבדק הנאמדת 

  בשנה. ₪ מיליון  6.0ובסה"כ של  לליטר₪  0.30

 

 

 כולל  חיסכון  5.6

 

 הוא )במעוגל(:כולל בעלויות החיצוניות שנבדקו של הפחתת תנועת המשאיות שנתי הה ןוהחיסכ

 

 מיליון    6בזמני נסיעה של המשתמשים ברשת הדרכים    חיסכון₪ 

 מיליון  29       בנזקי תאונות דרכים  חיסכון₪ 

 מיליון  12        בתחזוקת כבישים חיסכון₪ 

  מיליון ש"ח   6       רהאווישווי הפחתה בזיהום 

 ₪ליון ימ 53          סה"כ

 

 

 ₪.  1.31+ טון( הוא 34בעלויות החיצוניות למשק כתוצאה מהפחתת ק"מ משאית מהסוג המתואר )המחושב החיסכון 

 

ערך זה אינו כולל עלויות ישירות של ההובלה במשאיות )דלק, שכר, תחזוקת המשאית, ועוד(, וכמובן שאינו כולל את 

 ת של הרכבת ע"פ התרחיש. העלויות הנוספו
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