
 עבודה מרחוק

 במגזר הציבורי

 ניתוחים כלכליים לצעדי מדיניות

 אמיר זלצברג

 מנהל אגף תחבורה

 המשרד להגנת הסביבה

 

 2020, מרץ
 המכון הישראלי לדמוקרטיה



 יוממות במגזר הציבורי

 עובדים במגזר הציבורי 700,000כ •

 עובדים בשירות המדינה 65,000כ •

 מדיניות שכר המעודדת שימוש ברכב פרטי•

גידול במספר כלי הרכב למשק בית לעומת   10%•

 *יתר הענפים

מ מהבית לעבודה  "ק 24מרחק נסיעה של כ •

 **מ בציבור הרחב"ק 18לעומת 
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 2008, בנק ישראל*  
   ס"למנתוני   ;דוח הממונה על השכר לעובד בשירות המדינה  **



 צעדי המדיניות הנבחנים

מקומות חנייה   10%שמירת 
 קארפולמועדפים לרכבי 

 

 פדיון חניה

וויתור על מנוי חנייה תמורת פיצוי כספי  
 בגובה חיסכון העלות למעסיק

   

החזר הוצאות ניידות ללא  
צורך בהוכחת בעלות על 

 רכב

 ללא תלות בסוג הרכב

עידוד הנסיעה באופניים  
באמצעות תשתיות תומכות  

 במשרדים

מקלחות  , עמדות עגינה ושקעים לטעינה
 אופניי איגום, ותאי אחסון

הפעלת מערך הסעות  
 (שאטלים)

 עובדים 500מרכזי תעסוקה מעל  24* 

 לא ממוקמים בסמוך למרכז תחבורה  * 

מתן אפשרות לעבודה  
 –מרחוק /מהבית

 משעות התקן 15%
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עלויות תפעול   ;עלויות תשתית: עלויות ישירות•
 ;תשלום החזרים לעובדים ;שירותים

  ;חיסכון בעלויות חנייה: תועלות ישירות•
תועלות מעלייה   ;חיסכון בעלות זמני חשבי שכר

 בפרודוקטיביות העובדים

 :השלכות למעסיק

 (לרבות עלויות דלקים)חיסכון בעלויות נסיעה •
 עלויות הגעה באמצעים אחרים•
 גידול בהכנסה הממוצעת•

 :השלכות לעובדים

,  גודש, חיסכון בעלויות חיצוניות מזיהום אוויר•
 תאונות דרכים ובלאי לתשתיות כבישים, רעש

 דלקיםחסכון בעלויות •
 בפיריוןתועלות מעליה •
 עלויות תשתיות ותפעול שירותים•

 :השלכות למשק

 :הבאים הרכיבים נבחנו הכלכלי הניתוח במסגרת



 עבודה מהבית: התועלת המשקית הגבוהה ביותר
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 עלייה בפרודוקטיביות

 עלויות חנייה

 הוצאות משרדים

 נסיעהעלויות 

 זמני נסיעה

 זיהום אוויר

 גודש

 רעש 

 דרכיםתאונות 

 ?מדוע עבודה מהבית מניבה את התועלת הגבוהה ביותר

 תועלת משקית בשירות המדינה ח"מלש 80כ "סה•

 ?תועלת משקית במגזר הציבורי ח"מלש 800כ •
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 שיפור בממוצע 11%



,  תועלת נטו חיובית למעסיק מכלל האמצעים

 למעט פדיון חנייה ושאטלים
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 תועלות נטו למעסיק

 עידוד הגעה באופניים (שאטלים)מערך הסעות  עבודה מהבית נסיעות משותפות פדיון חנייה החזר אחזקת רכב

 .  הנסועה הנחסכת הינה זהה לנסועה הנחסכת המופיעה בגרף התועלת המשקית* 



 פדיון חנייה: התועלת הגבוהה ביותר לעובדים 
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 תועלות נטו לעובדים

 עידוד הגעה באופניים (שאטלים)מערך הסעות  עבודה מהבית נסיעות משותפות פדיון חנייה החזר אחזקת רכב

 .  הנסועה הנחסכת הינה זהה לנסועה הנחסכת המופיעה בגרף התועלת המשקית* 



 איכות אוויר

11 

ריכוזים ממוצעים של חנקן דו חמצני בכל תחנות הניטור התחבורתיות על פי 

 .הפעילות במשקהאטת ( כחול)ואחרי ( אדום)לפני בימי חול ביממה שעה 

 14/03/2020 – 1/1/2020:  אדום

 21/3/2020 – 15/3/2020:  כחול

 

האטת הפעילות במשק הובילה להפחתה  

בזיהום האוויר ליד צירי תנועה   40%של 

 מרכזים בערים

 אקלים
בפליטות גזי החממה   25%הפחתה של 

 בסין



 מרחוק בארץ ובעולםעבודה 
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Working from home in the EU, Eurostat (2018). 

 מהעובדים במגזר הציבורי זכאים לעבוד מרחוק 44%  -( 2016) ב"בארה

 בשבועמהבית לפחות יום עובדים מהעובדים  22%



 תועלות יישום עבודה מרחוק

 היבטים ארגוניים

 עלייה בשביעות הרצון•

 עלייה בפריון העבודה•

ירידה בקצב תחלופת  •

 העובדים

 הקלה בגיוס עובדים חדשים•

מחלת /הפחתה בימי מחלה•

 ילד
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 היבטים חברתיים

 בית-שיפור מאזן עבודה•

מאפשר להורים להשלים  •

 עבודהשעות 

 מגדיל את שעות הפנאי•

מרחיב את אפשרויות •

התעסוקה לתושבי הפריפריה  

 ולאנשים עם מוגבלויות

מחזק את העירוניות  •

 בפריפריה

 היבטי תחבורה וסביבה

 צמצום נסועה•

אוויר   מזהמיצמצום פליטות •

 וגזי חממה

 צמצום תאונות דרכים•

 צמצום גודש•

צמצום מטרדי רעש  •

 תחבורתיים



תודה על  
  ההקשבה


