
 

 מהפכת התשלומים בתחבורה ציבורית בישראל יוצאת לדרך - ללא כרטיסים, מזומן

 או צורך בטעינה מראש

 החל מ-15.12, ניתן לשלם עבור נסיעות בתחבורה הציבורית

Moovit באמצעות אפליקציית 

 Moovit ופנגו מציעים לראשונה בישראל חוויית ניידות (MaaS) כוללת: כל המידע על

 שירותי התחבורה הציבורית והשיתופית כולל תשלום קל ונוח - באפליקציה אחת

) ּכ ְֵשירּות ניידות מחוויית לראשונה ליהנות בישראל הציבורית התחבורה נוסעי יוכלו מה-15.12,             החל
שתי ופנגו, Moovit אחת. באפליקציה עבורן ותשלום נסיעות תכנון מידע, - כוללת (Mobility as a Service                

יחדיו חברו בארץ, משתמשים מיליון מ-2 למעלה אחת שלכל בישראל, הפופולאריות התחבורה              אפליקציות

 על מנת לספק מענה לכלל נוסעי התחבורה הציבורית ולשפר את חוויית התשלום והנסיעה.

יוכל בתחב"צ להשתמש שירצה מי כל בישראל: הציבורית תחבורה על בתשלום מהפך יחולל               המהלך

קו רב בכרטיס מראש להצטייד צורך בלי בטלפון, Moovit אפליקציית באמצעות ובנוחות בקלות זאת                לעשות

אפשרות שהופסקה אחרי הכרטיס. את לשכוח או לאבד החשש ובלי נסיעה, בחוזי או בכסף אותו                 ולהטעין

בתחבורה נוסעים שלא למי וגם קבועים לנוסעים תאפשר הזאת הרפורמה באוטובוסים, במזומן              השימוש

באוטובוס מזדמנים נוסעים מזדמן. ובאופן בקלות בה להשתמש לרבותתיירים, קבוע, באופן             ציבורית

האוויר. זיהום ואת בכבישים העומס את בכך יפחיתו הפרטי ברכבם לנסוע במקום זאת בחלופה                שיבחרו

ישראל ברכבת גם מ-1.2 והחל בישראל האוטובוס קווי בכל זמינה תהיה התשלום אפשרות הראשון                בשלב

 ובכרמלית. בעתיד יתכן שיתווספו לשירות אמצעי תחבורה ציבורית נוספים.

כל בסוף בוחנת האפליקציה שישלמו. התעריפים בהיבט לנוסעים צרכנית בשורה מביאה גם              המהפכה

לכל התעריף חישוב עבורו. ביותר המשתלם השילוב לפי אותו ומחייבת הנוסע של הנסיעות כלל את                 חודש

לששה בהתאם הנסיעה מרחק פי על הנסיעה עלות את שמחשבת חדשה נוסחה פי על נעשה                 נסיעה

לא חודשית. הוצאה תקרת על והנחה יומית הוצאה תקרת עם התחבורה, משרד ידי על שנקבעו                 טבעות

בפועל. שנוסעים מה על רק החודש, בסוף משלמים – חודשי/שבועי/יומי חופשי על מראש להתחייב                צריך

מהתעריפים ליהנות ימשיכו ונכים, ותיקים אזרחים סטודנטים, נוער, כמו בתחב"צ להנחות             הזכאים

 המופחתים, דרך הגשת בקשה באפליקציה.

הציבורית בתחבורה נסיעה מסלולי על הנדרש המידע כל את מספקת Moovit התשלום, אפשרות               מלבד

עם כעת ועוד. קארפול שיתופיים, קורקינטים אופניים, מוניות, הכוללים משולבים מסלולים ואף              בישראל

בזמן להתעדכן נסיעה, לתכנן מנת על שצריך מה כל את יש Moovit למשתמשי התשלומים, שירות                 השקת

אחת. באפליקציה והכל מראש התחייבות ללא והנוחה, הקלה בדרך הציבורית בתחבורה ולשלם              אמת

 חברת פנגו מספקת את תשתית חשבונות המשתמשים, הסליקה והתשלום לפעילות האפליקציה.

 כך זה עובד:
עם הראשי במסך האחרונה. לגרסה לעדכן רק נוספת, אפליקציה להוריד נדרשים לא Moovit               משתמשי

הזנת לאחר מיידית בו ולהשתמש התשלומים לשירות במהירות להירשם יוכלו הם האפליקציה              פתיחת

יוכלו פנגו באפליקציית חשבון גם יש להם משתמשים התשלום, אמצעי בחירת בשלב תשלום. אמצעי                פרטי

 לבחור אם לקשר את חשבון הפנגו שלהם כאמצעי התשלום על נסיעות בתחב"צ.

 



 

העליה עם Moovit אפליקציית את לפתוח יש נסיעה, על לשלם כדי החשבון, פתיחת תהליך השלמת                 לאחר

הנוסע ועל המצלמה, תופעל זה בשלב נסיעה״. ״תיקוף של באפשרות לבחור הראשי ומהמסך               לאוטובוס

האוטובוסים קווי כל של הדלתות בקרבת שהודבקו היעודיות QR-ה קוד מדבקות את בעזרתה               לסרוק

מיידית יופיע הנסיעה ואישור לאשר, הנסיעה, מרחק או היעד תחנת את לבחור יש הסריקה, לאחר                 בישראל.

  באפליקציה ויהיה זמין להצגה לנהג או למפקח.

ריבוי על מהנחה ליהנות כדי מראש ולשלם ה"רב-קו" כרטיס את לטעון יש בו הקיים מהמצב                 להבדיל

אוטומטית תחושב חודש כל כשבסוף הנוסע של השימוש להרגלי בהתאם יהיה Moovit-ב התשלום               נסיעות,

המשתמשים בנוסף לה. זכאי שהוא המירבית וההנחה בפועל הנסיעות סך את שתשקף לנוסע               העלות

 יכולים גם לראות את פירוט הנסיעות והחיובים שלהם בכל עת באפליקציה.

דרך אבן היא באפליקציה התשלום שירות "השקת כי אומר ,Moovit-ב וצמיחה שיווק סמנכ"ל מידד,                יובב

,MaaS הנגשת כי יודעים אנו שצברנו הרב העולמי מהניסיון בישראל. הציבורית התחבורה בקידום               חשובה

וכפועל הציבורית בתחבורה המשתמשים של הרצון שביעות את מעלה ומלא, אמיתי באופן ּכ ְֵשירּות ,               ניידות

לשלם וגם להתנייד לנווט, מנת על שצריך מה כל את Moovit-ב יש כעת בה. השימוש רמת את מעלה                    יוצא

  עבור נסיעות - הכל במקום אחד, מה שהופך את הנסיעה לפשוטה ונוחה יותר".

Moovit אודות  
MaaS - Mobility As a פתרונות במתן עולמית מובילה היא אינטל מקבוצת (www.moovit.com) Moovit              

במאי אינטל ידי על נרכשה החברה בעולם. הפופולרית העירונית הניידות אפליקציית ומפעילת Service             

Moovit יחד, החברה. של MaaS-ה אסטרטגיית את ולקדם Mobileye עם יחד כוחות לאחד מנת על 2020                

 ו-Mobileye  מאיצות את המעבר העולמי לתחבורה אוטונומית.

ביעילות להתנייד כיצד משתמשיה את מדריכה ,Web App-ו Android, iOS-ב שפות ב-42 הזמינה ,Moovit              

מ- למעלה כיום יש ב-2012, שהושק לשרות, האפשריים. התחבורה אמצעי בכל העירונית בסביבה              ובנוחות

עד אוספת Moovit שפות. ב-45 זמין והוא ארצות, 112- ב ערים מ-3,400 ביותר משתמשים, מיליון 900                

וניידות נסיעה נתוני של בעולם הגדול למאגר שמתווספות ביום אנונימיות מידע נקודות מיליארד               שישה

וחברות תחבורה רשויות ערים, ממשלות, עבור AI מבוססי MaaS פתרונות מציעה החברה              עירונית.

תנועה, עומסי בהפחתת מוכח ערך בעלי הם ואופטימיזציה תפעול תכנון, הכוללים הפתרונות              פרטיות.

ו- Microsoft, Uber כמו מובילות חברות הקיימים. הנכסים וניצול היעילות הגברת הנוסעים, מספר               הגדלת

אפשרויות ולספק הניידות בתחום מוצריהן את להעשיר מנת על Moovit עם פעולה משתפות כבר Cubic               

 תשלום מתקדמות.

  אודות פנגו

פתרון לקוחותיה מיליון 2.3 ל- המציעה בישראל הפופולרית האפליקציה (www.pango.co.il) היא             פנגו 

ובשנים חניה  על לתשלום סלולרי כשירות החלה ,2007 בשנת הוקמה פנגו חכמה. לתחבורה               כולל

במגוון ונוסעים לנהגים נרחב מענה ונותנת הטכנולוגית הפלטפורמה את הרחיבה            האחרונות

אחד במקום הנלווים והשירותים התחבורה תשלומי כלל את מרכזת פנגו חכמה, לתחבורה              פתרונות תשלום

רשויות, 70 ב- חניה על תשלום מאפשרת  האפליקציה וכסף. זמן לו ולחסוך הנוסע חווית את לשפר                  במטרה

בנוסף סונול. של הנוחות בחנויות ורכישה תדלוק שירות חילוץ, שירותי אגרה, כבישי חניונים, במאות                תשלום

רכב.  וביטוח וטיפול לטסט איסוף ובהם הרכבים בעלי ללקוחותיה משלימים שירותים החברה              מספקת

 בשנת 2018 נבחרה פנגו על ידי משרד הכלכלה לאחת מבין 100 החברות החדשניות בישראל

 

https://www.moovit.com/
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_medium=pr&utm_source=pr_boilerplate_solutions
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_medium=pr&utm_source=pr_boilerplate_solutions
http://www.pango.co.il/

