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מהי "תחבורה

משתפת"?

שם כולל לפלטפורמות דיגיטליות שמתווכות באופן מקוון בין נוסעים
לנהגים-פרטיים ,ש"משתפים" מושב/ים פנוי/ים ברכבם הפרטי ,עם נוסעים
המעוניינים בשירותי תחבורה.

פלטפורמות דיגיטליות שמספקות שירותי-תחבורה-משתפת:
LYFT

) 7.5מילארד דולר(

UBER

) 62מיליארד דולר(

טקסי-פיי

) 1מיליארד דולר(

תחבורה משתפת  -מקרה ייחודי של 'כלכלה

שיתופית'

 כלכלה שיתופית במיטבה  -ייעול אמצעים ,בזכות טכנולוגיה חדשנית,
למיכסום תפוקה ]'שיתופיות' = 'יעילות'[ ) Wazeחכמת המונים[
 ייחודית  -רגולציה ענפה מסדירה את יחסי נהג-מקצועי ונוסע.
 השלכות  -הרגולציה מקדמת אינטרסים ציבוריים; אך מהווה 'חסם-תחרות'.
הסרת חסמים כרוכה בהפרטה!
_________________________________________________________________________________________________________

 אופטימום :שימור יתרונות הרגולציה והתאמתה למציאות; בד-בבד השגת
יעילות ע"י חידושים טכנולוגיים-שיתופיים.

תחבורה משתפת כ"-שוק דו-צידי"
"שוק-דו-צידי" ):(Two-Sided Marketplace
פלטפורמה שמפגישה נוסעים ונהגים ,כשההתקשרות בין הצדדים ,דרך
הפלטפורמה ,יעילה מאד ובעלת עלות נמוכה.
עלות נמוכה ]בשימוש בפלטפורמות-תחבורה-משתפת[:
אין צורך בהשקעת משאבים; הקמת צי-רכב תחנות/תשתיות תחבורה וכו'.

קישור קל ,יעיל ,בזמינות מלאה ,וללא צורך במשאבים מרובים ,בין
נוסעים לנהגים ,שמעוניינים לשתף מקום ברכבם-הפרטי.

"Disruptive Technology”-תחבורה משתפת כ
משמעותית-השפעה-“ = טכנולוגיה בעלתDisruptive Technology”
.על השוק והפירמות הפועלות בו
Clayton Christensen, The innovator's dilemma: when new technologies cause great ]

.[firms to fail, Harvard Business Review Press, 2013
 פוטנציאל ממשי לשנות- Disruptive technology” = תחבורה משתפת
.[את שוק ההיסעים מהיסוד ולדחוק מתחרים קיימים ]נהגי המוניות
________________________________________________________
 איום מצד אמזון...

 מליסרון,עזריאלי

כיצד פועלות פלטפורמות התחבורה המשתפת?
יעילות; זמינות; שקיפות
הפלטפורמה מעבירה:
לנהגים :מידע על ביקוש-לנסיעות  -מיקום מדויק של נוסעים
פוטנציאליים; פרטי-זיהוי של הנוסעים; דירוג לו זכו הנוסעים מנהגים אחרים;
יעדים ומועדים מבוקשים ,בקשות מיוחדות של נוסעים ,ועוד.
לנוסעים :מידע על היצע-הנסיעות  -פרטי-זיהוי של נהגים ,מאפייני
רכבים-זמינים למתן שירות ,דירוג נהגים מנוסעים אחרים; אומדן מועד-
ההגעה לנקודת-איסוף; משך-נסיעה צפוי; ו-עלות משוערת.

נסיעות בתחבורה משתפת – תמחור מודולרי
מרבית הפלטפורמות לתחבורה משתפת מיישמות "תמחור משתנה"
)– (Surge Pricing
מחיר שירותי התחבורה המשתפת נגזר בכל רגע נתון מביקוש והיצע,
ומשמש אמצעי להתאמת היצע כלי-הרכב-הזמינים לביקוש:
עודף ביקוש באזור מסוים יגרום עליית מחיר

)ומשיכת נהגים

נוספים לאזור ,עקב המחיר הגבוה ברגע נתון(.

שפל בביקוש יביא הורדת מחיר ,והפחתת היצע באותה-עת.

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים
בעניין תחבורה משתפת
חטיבת התחרותיות ברשות ההגבלים העסקיים
פורסם להערות הציבור 3.12.17

המטרה:
קידום מהלך ,שיאפשר כניסה של פלטפורמות תחבורה
משתפת לישראל

מסקנות הרשות
בטיוטת דו"ח תחבורה משתפת
אסדרת שירותי התחבורה וההיסעים בישראל מגבילה את:
כמות ומגוון שירותי התחבורה ,ו-
כניסת הפלטפורמות לתחבורה משתפת לישראל

הרגולציה מהווה חסם-כניסה !
משמרת ומקפיאה את המצב הקיים

הפגיעה בתחרות ובציבור ע"פ טיוטת הדו"ח
בעניין תחבורה משתפת
עמדת רשות הה"ע:
הגבלת התחרות בשוק ההיסעים בשל הרגולציה שחוסמת כניסת פלטפורמות תחבורה
משתפת ,פוגעת בציבור-הנוסעים במספר מישורים:
)א(

עלות התחבורה גבוהה יותר;

)ב(

זמינות ,איכות ומגוון השירותים שמוצעים לציבור  -מצומצם יותר;

)ג (

הדרכים עמוסות ופקוקות יותר;

)ד (

מי שאינו בעל-רכב-פרטי  -עלול לוותר על עבודה במקום מרוחק ,יציאה
לקניות או מקומות בילוי שאינם סמוכים למקום-מגוריו.

המלצות מרכזיות בדו"ח הרשות
) (1להסיר חסמים רגולטוריים שמונעים כניסת פלטפורמות-לתחבורה-משתפת
]ומונעים פיתוח פלטפורמות מסוג זה[.
) (2תיקון תקנה 84א' לתקנות התעבורה ,האוסרת על נהגים-פרטיים )לעומת נהגי-
מוניות ,אוטובוסים וכו'( להסיע נוסעים בשכר.

תקנה 84א' לתקנות התעבורה היא חסם-מרכזי לכניסת פלטפורמות לתחבורה
משתפת.

תקנה 84א' לתקנות התעבורה  -הסעת נוסעים בשכר
84א .לא יסיע אדם ,ולא ירשה לאחר להסיע ,נוסעים בשכר או בתמורה
אחרת; אלא-אם-כן ,הוא מסוג המצוין בטור א' להלן ,ובתנאים המצוינים לצדו בטור ב'':
טור א'
סוג הרכב
) (1אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי

טור ב'
התנאים
כאמור בחלק ה'

) (2מונית
)) (3א( )נמחק(
)ב( טיולית
)ג(

הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא
יגבה שכר מכל נוסע בנפרד

רכב מדברי

)ד( רכב סיור
)ה( רכב בטיחותי
) (4רכב מסוג  N1ורכב מסוג N2
שמוגנו נגד ירי

הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או מהאזור
לישראל; בפסקה זו" ,אזור" – יהודה והשומרון.

הערותינו לדו"ח בעניין תחבורה משתפת
ב 31.12.17 -הגשנו ,בשם איגוד נהגי-המוניות-הארצי ,הערות לטיוטת דו"ח
הרשות )שפורסם להערות הציבור( בעניין תחבורה משתפת:
בשני מישורים עיקריים:
)א(

תחרותי;

)ב(

לבר-תחרותי;

חשש תחרותי  - 1מונופוליזציה

של שוק ההיסעים

דו"ח הרשות מתמקד ביתרונות הפלטפורמות-לתחבורה-משתפת.
אך מתעלם מהחשש שייווצר כוח-מונופולי שישתלט על שוק ההיסעים
בישראל ]ובתוך-כך :גבית מחיר-מופרז עבור היסעים ,כשלנוסעים לא תהיה
אלטרנטיבה ממשית![
כשחודרת ”") “Disruptive technologyאובר"( לשווקים טכנולוגיים שמתאפיינים
ב"השפעות-רשת" )” <<< (“Network Effectsשחקן אחד זוכה במרבית
נתח-השוק )” (“winner-takes-mostוהופך למונופול )גוגל; פייסבוק; אמזון(

זה מה שיקרה ל UBER-בישראל )אם רגולציה תוסר ללא בקרה ואיזון !(...

תוצאת יישום עמדת הרשות בדו"ח
"כל מה שאתם מחפשים ,תמצאו אצלנו";

גוגל
פייסבוק

"כל מי שאתם מחפשים ,תמצאו אצלנו";

____________________________________________________

אובר

"לאן

שתרצו להגיע – תגיעו באמצעותנו".

Network Effects = The Winner takes the Most

חשש תחרותי  - 2קרטליזציה

של שוק ההיסעים בישראל

פלטפורמה לתחבורה משתפת תוכל באמצעות אלגוריתם
השוק יגדל עם הזמן ,זה יחריף( ליצור "מחירון-אחיד" לנהגים ולמנוע
תחרות-מחירים ביניהם
)וככל שכוח-

תוכל לתחזק מחיר-נסיעה ,שהוא מעל מחיר-התחרות בין נהגיה.

פועל-יוצא :נוסעים ישלמו יותר ,עקב העדר-תחרות
הפלטפורמה.

טיוטת דו"ח הרשות מתעלמת )גם( מחשש זה!

בין נהגי

חששות לבר-תחרותיים
לא קבלו משקל מספק בטיוטת הדו"ח

דו"ח הרשות "מקדש" תחרות כ"-ערך עליון".
מתעלם ,או לא נותן משקל ראוי ,לחששות לבר-תחרותיים.
נפרט בקצרה שיקולים שנפקד מקומם מטיוטת דו"ח הרשות,
שלא ניתן להם במסגרתה משקל ראוי

או

כיסוי ביטוחי
בעקבות מקרים של היעדר כיסוי ביטוחי במדינות ארה"ב )קליפורניה; קולורדו(
נחקקו
בתאונות שנהגי פלטפורמות-לתחבורה-משתפת היו מעורבים בהן
בדיעבד חוקים שחייבו כיסוי-ביטוחי לנהג שמחובר לאפליקציה של הפלטפורמה.
ה"פ  26017-11-17איגוד נהגי המוניות נ' אובר מערכות טכנולוגיות :27.11.17
היעדר כיסוי ביטוחי = נימוק מרכזי לצו-מניעה שאסר על פעילות אובר
בישראל!
דו"ח הרשות לא נותן משקל לבעיית הביטוח!
דעתנו :חובה להסדיר כיסוי ביטוחי לנהגי-פלטפורמות-לתחבורה משתפת
בחוק .רק לאחר-מכן ,לשקול הסרת חסמים רגולטוריים כמוצע בדו"ח.
.

בטיחות וביטחון-אישי של נוסעים;

הכשרה הולמת לנהגים

פלטפורמות-תחבורה-משתפת מקשרות בין נוסעים לנהגים  -זרים זה לזה.
חשיפה :אלימות ,הטרדה מינית ,אונס ו-פגיעה בביטחון הנוסעים.
לכן ,במדינות/ערים שונות נאסר על "אובר" לפעול ]ברלין ,לונדון ,תורכיה ,מדינות
בהודו[

החשש מתעצם בישראל  -נוכח המצב הביטחוני!
דעתנו:
חובה לשמר רגולציה שתבטיח הכשרה מקצועית הולמת לנהגי פלטפורמות
)בדומה להכשרת נהגי מוניות( פיקוח ,ובדיקת עברם  -להבטיח ביטחון הנוסעים.
.

הפחתת עומס בכבישים; הקלה בזיהום אוויר
התייחסות שולית בדו"ח; נסמכת רק על מחקרים שמראים שתחבורה
משתפת מפחיתה עומס בכבישים.
הדוח מתעלם ממחקרים )למשל :בניו-יורק( <<< שמלמדים שהחדרת
תחבורה משתפת מגבירה עומס ,וכפועל-יוצא מגבירה זיהום האוויר!
יותר אנשים ,ישתמשו יותר ברכב פרטי ,לאיסוף נוסעים.
דעתנו :טעות להקל ברגולציה בהתאם למסקנות הדו"ח ,ללא התחשבות
בשיקולים הנ"ל תחרות אינה חזות-הכל!

מיסוי נהגים לא-מקצועיים
דו"ח הרשות מתעלם מסוגיית המיסוי של נהגי פלטפורמה לתחבורה משתפת.
בכלל זה:
)א( האם למסות את הנהגים כ' -עצמאיים'? 'שכירים'? 'שותפים'?
)ב( האם למסות את נהגי הפלטפורמה ,באופן בו ממסים נהגי מוניות?
)ג( כיצד נפקח ונמסה נהגים ,שברכבם אין מונה שמפיק חשבונית-מס בסוף נסיעה?
)ד( האם להחיל שיעור מס-אחיד על גורם פרטי שמרוויח מ'כלכלה שיתופית'?

הבטחת תמחור-הוגן של נסיעות

בתחבורה משתפת

מחירי ההסעים של נהגי-מוניות  -מפוקחים ע"י משרד התחבורה.
נהגי פלטפורמה-לתחבורה-משתפת  -לא כפופים לרגולציית-מחיר .אין מניעה
שיגבו מחיר מופרז.
דעתנו:

טרם המלצה להפחתת רגולציה ,חובה לוודא שנהגי-הפלטפורמות ,לא
יגבו מחיר בלתי-הוגן .בפרט ,נוכח החשש ממונופוליזציה וקרטליזציה
של השוק.

ביה"ד הגבוה לצדק – פס"ד מ20.12.17-
מצדיק רגולציה של נהגי פלטפורמות-לתחבורה-משתפת
C-434/15 - Asociación Profesional Elite Taxi V. Uber System Spain SL

אובר :אני ספקית "שירות ממוחשב" )אפליקציה( ולא "ספקית שירותי תחבורה".
פעילותי מוסדרת בהתאם לחוקי-המסחר-המקוון.
ביה"ד :אובר )גם( "חברת מוניות" ולא רק "אפליקציה טכנולוגית".

פסה"ד מחזק את מסקנתנו:
על נהגי  Uberיש להחיל רגולציה דומה ]שתבטיח ביטחון הנוסעים ,איסור גביית מחיר מופרז וכו'[,
לזו שחלה על נהגי-מוניות.

בישראל

– פס"ד מ 14-במאי 2018

הסדר-טיעון בין אובר למשרד התחבורה

 -אושר במחוזי בת"א:

אובר הודתה :שירותי "אובר-נייט" ו"אובר-דיי" )נעצרו בצ"מ ,נוב'  (17היו בלתי
חוקיים )ללא רישיון-להסעת-נוסעים בשכר(!
אובר תשלם קנס של  ₪ 112,000על הפעלת שירות-נסיעות אסור;

אובר התחייבה לא להפעיל )שוב( שירות-נסיעות המנוגד לרגולציה;
האישומים נ' מנכ"ל אובר ישראל ו 8-נהגי החברה – נמחקו.

סיכום
הפרטה מושכלת של הפיקוח הרגולטורי
היוזמה למודרניזציה לשוק ההסעים – מבורכת!
קידמה ,טכנולוגיה ו-יעילות  -רצויים ומבורכים!
אולם ,הפרטה לא-מושכלת והסרת רגולציה כמוצע בדו"ח ,ללא הבטחת אינטרסים
מהותיים של ציבור-הנוסעים << שגגה.
אסדרה להבטחת ביטחון-הנוסעים במקרי תאונות )הסדרת כיסוי ביטוחי( ,מניעת
אלימות ופשע ,הקלת גודש ,הפחתת זיהום-אוויר ,הסדרת מיסוי הוגן וכו' <<

שיקולים שחובה לאזן מול

שיקולי התחרות.

פתרון? שילוב טכנולוגיות חדשות לשיתופיות
במערך-המוניות-הקיים
בישראל כ 32,000-נהגי מוניות

שכפופים רגולציה.

ניתן לשלב טכנולוגיות מתקדמות במערך-המוניות-הקיים ]במקום בנהגים פרטיים שלא
כפופים לפיקוח[ – GETT .פועלת בכיוון זה.

'Win Win’ Solution
הנאה מיתרונות הטכנולוגיה ,עלות-התקשרות-נמוכה דרך אפליקציה;
מאידך – ביצוע נסיעות ע"י נהגים-מקצועיים ,שכפופים לאסדרה ופיקוח!

תודה רבה להקשבה!
כל הזכויות שמורות לעו"ד צחי יגור
אין לעשות שימוש במצגת ללא אישור עו"ד יגור מראש ובכתב !

עו"ד צחי יגור

