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קל להצביע עם Moovit

ביום הבחירות הקרוב :אתרו את הקלפי הקרובה
אליכם ונווטו אליה בקלות באמצעות Moovit
החל מיום שני ,16.9.19 ,בשעה  20:00ועד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום
הבחירות יוכל הציבור לנסוע ללא עלות בתחבורה הציבורית הבינעירונית
חברת  ,Moovitהספקית המובילה לניידות כשירות ) ,(MaaSנערכת לבחירות לכנסת ה 22-ונירתמת
לטובת עידוד העלאת אחוז ההצבעה .החל מהיום ניתן לאתר באפליקציית מוביט את כל הקלפיות
בישראל ,על פי מספרן ,ולנווט אליהן בקלות באמצעות תחב"צ.
איתור הקלפיות באפליקציה נעשה בצורה נוחה ופשוטה .על מנת לאתר קלפי מסוימת ,על המשתמש
להקליד בתיבת החיפוש הראשית את מספר היישוב בצירוף מספר הקלפי הלקוחים ישירות מההודעה
לבוחר ,ומוביט תציג את כל דרכי ההגעה האפשריים אל אותה הקלפי בתחבורה ציבורית וכן ברכיבה
על אופניים והליכה ברגל .את מספר היישוב ומספר הקלפי ניתן למצוא גם באתר ועדת הבחירות
המרכזית .עבור כל מסלול מקבל המשתמש מידע עשיר הכולל את זמן ההגעה של כלי התחבורה
המבוקש לתחנה )בזמן אמת( ,כמו גם את זמן ההגעה המשוער אל הקלפי.
בנוסף ,יממה לפני שהקלפיות יפתחו יתוזכרו משתמשי האפליקציה להצביע ,באמצעות הודעה ייעודית
שתישלח דרך האפליקציה.
יוזמה זו של מוביט עולה בקנה אחד עם היוזמה החדשה של ועדת הבחירות המרכזית ומשרד
התחבורה שהחליטו לאפשר לציבור לנסוע בחינם בתחבורה הציבורית הבינעירונית ביום הבחירות.
החל מיום שני ,16.9.19 ,בשעה  20:00ועד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות יוכל
הציבור לנסוע ללא עלות בתחבורה הציבורית הבינעירונית.

במוביט צופים כי הביקוש לשירותי ניווט לקלפי באמצעות תחבורה ציבורית יהיה גבוה משמעותית
בבחירות הקרובות ,ומעריכים כי יוזמת הבחירות הנוכחית תסייע למשתמשי האפליקציה לממש את
זכותם הדמוקרטית ,בקלות ובנוחות.
זוהי אינה הפעם הראשונה שמוביט פועלת אקטיבית לעידוד העלאת אחוזי ההצבעה בבחירות בעולם.
החברה ,שפועלת בלמעלה מ 90-מדינות ,הפעילה מודל דומה בבחירות לנשיאות ארה״ב בשנת
.2016
יובב מידד ,סמנכ"ל הצמיחה והפיתוח העסקי של מוביט אמר כי "מנסיוננו ,במערכות בחירות ישנו
שימוש מוגבר בתחבורה ציבורית בסביבת הקלפיות .בשל כך ,מוביט מתגייסת לסייע לכל אזרח
לממש את זכותו הדמוקרטית על ידי הקלת הניווט וההגעה לקלפיות ,בתקווה להעלאת אחוז
ההצבעה".
אודות Moovit
) Moovitמוביט  (www.moovit.com -היא החברה המובילה במתן פתרונות Maas - Mobility As
 A Serviceוהאפליקציה  #1למידע ולניווט בתחבורה הציבורית Moovit .מפשטת את ההתניידות
העירונית בכל רחבי העולם ועושה אותה לנוחה וקלה מאי פעם.
על ידי שילוב מידע מרשויות מקומיות ,ממפעילי תחבורה ציבורית ,רשויות ומידע חי מהמשתמשים
עצמם ,מספקת  Moovitתמונה מלאה בזמן אמת ,ועל ידי כך את המסלול הטוב ביותר ליעד.
האפליקציה הוכרזה ע"י גוגל כאפליקציית השנה בקטגוריית ״שירותים מקומיים״ ) (Localבשנים
 2016ו ,2018-ואחת מאפליקציות השנה של אפל לשנת  Moovit .2017הושקה ב 2012-וחצתה את
רף  400מיליון המשתמשים תוך שש שנים Moovit .צוברת מעל  5מיליארד נקודות מידע אנונימיות
ביום ובמשך הזמן בנתה את המאגר הגדול ביותר בעולם של נתוני התניידות ותנועה של צרכני
תחבורה ציבורית.
איסוף הנתונים נעשה גם בעזרת קהילה של יותר מ 500,000 -עורכים מקומיים הנקראים "
 ."Moovitersעורכים אלה מסייעים למפות ולעדכן מידע תחבורתי מקומי שבלעדיהם Moovit ,לא

הייתה יכולה לספק .ה "Mooviters" -אחראים על  65%ממאות הערים שבהן  Moovitפותחת את
השירות מדי שנה ,מה שהופך את האפליקציה לוויקיפדיה של התחבורה הציבורית.
 Moovitהינה חלוצה בתחום ״הניידות כשירות״ ) .(MaaS – Mobility as a Serviceהחברה מסייעת
לאנשים לשנות את הדרך שבה הם צורכים פתרונות התניידות על ידי שילוב מלא של צורות אחרות
של תחבורה כגון שירותי אופניים מקומיים ,קורקינטים חשמליים ,רכבים ואופנועים להשכרה לטווח
קצר ,לתוך היישום שלה.
בשנת  2017השיקה  Moovitאת  ,Moovit MaaS Solutionsסדרה של מוצרים כדי לסייע לערים,
ממשלות ומפעילי תחבורה לשפר את ההתניידות העירונית בערים שלהם Moovit .זמינה בחינם
למכשירי  iOS, Androidולדפדפנים ,מספקת שירות ביותר מ 2,700-ערים ,ב 90-מדינות וניתן
להשתמש בה ב 44-שפות.
יותר מ  300-ערים ואירועים גלובליים ,כולל אולימפיאדת  2016בריו דה ז'ניירו והיורוליג ב,2017
בחרו ב  Moovitכאפליקציית התחבורה הרשמית שלהם.

