
 

 

 נתוני Moovit מראים: החזרה לתחב"צ אחרי הסגר השני

 הייתה מהירה הרבה יותר מאשר אחרי הראשון

  כיום שיעור השימוש בתחב"צ נמוך רק בכ-40% משיעורו לפני משבר הקורונה. כמו כן,

 בזמן הסגר השני היו בממוצע פי שניים יותר נוסעים בתחבורה הציבורית בסגר השני

 לעומת הסגר הראשון

וההגבלות הקורונה משבר בזמן המשק הפעילות להיקף אמין מדד מהווה הציבורית בתחבורה השימוש               שיעור

בתחבורה בקורונה ההדבקות אחוז שהועלו, חששות למרות בגללו. והאזרחים התושבים על שהוטלו              השונות

הגבלות למרות יציב נותר ציבורית בתחבורה השימוש הבריאות. משרד נתוני לפי מאוד נמוך הוא                הציבורית

  התנועה ולמרות מספר המובטלים הרב שמצמצם את הצורך בהתניידות.

בשונה וזאת יחסית, משמעותיים בהיקפים הציבורית בתחבורה להשתמש המשיכו ישראלים השני הסגר              בזמן

לפני משיעורו 10% עד ציבורית בתחבורה השימוש שיעור ירד אלה בחודשים אפריל. מרץ חודשים של                 מהסגר

עמד החול בימי השימוש תשרי חגי של בסגר זאת, לעומת מהשימוש. 25% כ על עמד הזמן ורוב הקורונה                    משבר

בתחב"צ לשימוש החזרה גם המועד. חול בימי ל-33% במעט ירדו והן הקורונה, לפני רמותיו לעומת כ-45%                  על

שלפני זה לעומת 67% ל השימוש היקף הגיע אחריו הראשון בשבוע הפעם: יותר מהירה הייתה הסגר                  אחרי

 הקורונה, לעומת ההתאוששות בשימוש אחרי הסגר באפריל שלקחה כחודש.

הוא הבסיס כשקו 25.10 ה ועד הראשון הסגר מלפני בישראל בתחב"צ השימוש היקף את שממחיש גרף                  מצורף
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וסן שיקגו בוסטון, יורק, ניו כגון לדוגמה ארה"ב בערי בעולם. אחרות ממדינות השימוש בהיקפי שונה                 ישראל

על עומדים והם האביב תקופת של בסגרים ההקלה מאז שימוש של יחסית יציב שימוש שיעור נשמר                  פרנסיסקו

הוא ברומא כך, יותר. הרבה גבוה הוא לשימוש החזרה היקף אירופיות בערים בהתאמה. 40% ,59% ,66% ,62%                 

  עומד על 69% ובמדריד על 83%.

ב- (זמין בעולם ואזורים ערים 10 לעומת התכלת) (קו בישראל השינוי את שממחיש גרף               להלן

:(https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries 

 

Moovit אודות 

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

הציבורית. החברה בתחבורה וניווט למידע בעולם הפופולרית האפליקציה as ומפעילת a Service           

יחד, בחברה. MaaS-ה תחום Mobileyeבחיזוק ל- להצטרף כדי ,2020 במאי אינטל ידי על               נרכשה

  Moovit ו-Mobileye  יאיצו את המעבר העולמי לתחבורה אוטונומית.

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

מיליון מ-800 למעלה כיום יש ב-2012, שהושק לשרות, התחבורה. אמצעי בכל העירונית              בסביבה

  משתמשים, ביותר מ-3200 ערים ב -104 ארצות.

של בעולם הגדול למאגר שמתווספות ביום אנונימיות מידע נקודות מיליארד שישה עד אוספת Moovit              

תכנון, הכוללים ,AI ידי על המופעלים MaaS פתרונות מציעה החברה עירונית. וניידות נסיעה               נתוני

הגברת הנוסעים, מספר הגדלת תנועה, עומסי בהפחתת מוכח ערך שלהם ואופטימיזציה,             תפעול

חברות פרטיות. וחברות תחבורה רשויות ערים, ממשלות, עבור הקיימים הנכסים וניצול             היעילות

 

https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries
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


 

מהמוצרים כחלק Moovit עם פעולה משתפות כבר Cubic ו- Microsoft, Uber כמו בתחום               בולטות

 שלהן בתחום הניידות.

 


