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ביום הבחירות הקרוב :אתרו את הקלפי הקרובה אליכם
ונווטו אליה בקלות באמצעות Moovit
החל מיום ראשון ,01.03.20 ,בשעה  20:00ועד לתום פעילות התחבורה הציבורית
ביום הבחירות יוכל הציבור לנסוע ללא עלות בתחבורה הציבורית הבינעירונית
 ,Moovitהספקית המובילה לניידות כשירות ) ,(MaaSנערכת לבחירות לכנסת ה 23-ונרתמת
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 ראשון ,01.03.20,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 100-מדינות ,הפעילה מודל דומה בבחירות לנשיאות ארה״ב
בשנת .2016
יובב מידד ,סמנכ"ל הצמיחה והשיווק של מוביט אמר כי "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 Serviceומפתחת אפליקציית הניידות העירונית הפופולארית ביותר בעולם.
 Moovitהזמינה בחינם ב Android,iOS-ו ,Web App-מדריכה את המשתמשים להסתובב בעיר
ביעילות ובנוחות באמצעות כל אמצעי התחבורה .האפליקציה הושקה לראשונה בשנת  2011וכיום
משרתת מעל  720מיליון משתמשים בלמעלה מ 3,100-ערים ברחבי  100מדינות.
החברה מייצרת כשישה מיליארד נקודות מידע אנונימיות חדשות מדי יום ,המתווספות למאגר
המידע הגדול ביותר בעולם של נתוני תחבורה ציבורית וניידות עירונית.
 Moovitמציעה לערים ,ממשלות ,מפעילי תחבורה וחברות פרטיות את Moovit MaaS
 ,Solutionsפלטפורמת  ,Alהמסייעת לתכנן ,לתפעל ולשפר את הניידות העירונית באמצעות
הפחתת עומסים ,הגדלת השימוש בתחבורה הציבורית ,הגברת היעילות וניצול תשתיות.
במהלך השנים האחרונות יצרה החברה שיתופי פעולה עם חברות המובילות בעולם ביניהן
 Microsoft, Uberו Cubic -להן היא מספקת את שרותי ה Transit APIs-שלה.

