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 :תויולבגומ םע םישנא תויוכזל ימואלניבה םויה תארקל
Moovit ו-WeWALK הלועפ תופתשמ  

 הייאר ייוקל לש תודיינה רופישל
 

 רשפאמש יטירבה פאטרטסהו םלועב הליבומה תירוביצה הרובחתב תודיינה תייצקילפא

 ייוקל םיצעי רשא הלועפ ףותיש לע תוזירכמ םכח הייחנ לקמ תרזעב דיינתהל הייאר ייוקלל

 תמרותו ,תודיינל םייזכרמ םימוסחמ לע רבגתהל תעייסמש היגולונכט תועצמאב ,הייאר

 רתוי תושיגנ םירעל

  

Moovit, תורישכ תודיינ תונורתפ תיקפס ,לטניא תיבמ )MaaS( 1 רפסמ תינוריעה תודיינה תייצקילפא תרצויו הליבומ 

 םיסרפה הכוז םכחה הייחנה לקמ ירוחאמ דמועש יטירבה פא-טראטסה ,WeWALK םע תופתוש לע הזירכמ ,םלועב

 ידכ השורדה היגולונכטה תא הייאר ידבכל וקפסי תורבחה יתש ,הזה הלועפה ףותיש תועצמאב .הייאר ייוקלו םירוויעל

 .םלועה לכב תירוביצ הרובחתב רתוי חוטבו יאמצע ןפואב טוונל

 

 לע םיכמתסמ םהמ םיברש ,םלועה יבחרב הייאר ייוקל םישנא ןוילימ 253-מ הלעמל םנשי ,ימלועה תואירבה ןוגרא יפל

 לולע ןיידע םיקחורמ םידעיל עיגהל ךא ,תיאמצע תודיינ לש למסל ךפה הייחנה לקמ םנמא .דיינתהל ידכ הייחנ לקמ

 םיחוטב אל תויהל םייושע הייאר ייוקל ,המגודל .תירוביצ הרובחת תועצמאב דחוימב ,וב םישמתשמה רובע רגתאמ תויהל

 .ןיתמהל שי הב סובוטואה תנחת תאצמנ קוידב ןכיה וא ןוכנה סובוטואה תא וחקל םהש

 

 םילושכממ םישמתשמה תא ריהזמו הייחנה לקמל רבחתמש םכח רישכמ האיצמה WeWALK ,ךכל הנעמ תתל ידכ

 רבחתמה םכחה לקמהו ,WeWALK לש ןופטראמסה תייצקילפא םע בולישב .תטטור תידיו םיילוק םינשייח תועצמאב

 .םהלש לקמהמ תורישי תודיינ לע עדימ םילוכי םישמתשמ ,Bluetooth תועצמאב ןופלטל

 

 ידכ תוחוכ תובלשמ WeWALK-ו Moovit ,רבמצדב 3-ב לחש תויולבגומ םע םישנא תויוכזל ימואלניבה םויה דובכל

 WeWALK תוחוקלל קפסל ידכ דחי תולעופ תורבחה יתש .םלועה יבחרב רתוי השיגנל תירוביצה הרובחתה תא ךופהל

 ,ךוניח ,הקוסעתל תופסונ תויונמדזהל השיג םהל רשפאל ךכבו תיאמצעו החוטב העיסנל השורדה היגולונכטה תא

 .דועו תויתרבח תויוליעפ

 

Moovit םישמתשממ עדימ םע תוימוקמ הרובחת תויונכוסמ ימשר עדימ תבלשמה תינוריעה תודיינה תייצקילפא איה 

 לש היתולוכי תא הרישעמ WeWALK ןיבו הניב תופתושה .העיסנ לכ רובע רתויב םיבוטה םילולסמה תא בשחל ידכ



 

 

WeWALK: ה תועצמאב- API לש Moovit ישמתשמ ,רשקתל תויצקילפאה יתשל תרשפאמש WeWALK לבקל םילוכי 

 :םילוכי םה ראשה ןיב .ןוחטיב רתיב הב דיינתהלו תירוביצ הרובחת לע ידיימו ןימא עדימ

 הנוכנה הנחתב םהש אדוולו תולק רתיב סובוטוא תונחתל טוונו תוהזל •

 תובכרו םיסובוטוא לש תמא ןמזב העגה עדימל השיג •

 םינוש הרובחת יעצמא םע םילולסמ ללוכ ,עסמה לכל בלש רחא בלש השיגנ הכרדהל תמא ןמזב תויחנה לבקל •

 הנוכנה הנחתב הדיריו היילע חיטבהל ידכ הדירי טסקטו עמש תוארתה לבקל •

 העיסנה תא םוזי ןפואב ןנכתלו םיליגרה םיווקב םישוביש לש הרקמב תוריש תוארתה לבקל •

 

 ינויוושו שיגנ םוקמל םלועה תא ךופהל ונלש ןוזחה תא תקלוחש המישרמ הרבח ,WeWALK םע דובעל םיחמש ונא"

 יאמ תואמצע רתוי שי הייאר ידבכו םירוויעלש דועב" .Moovit לש קווישהו החימצה ל״כנמס ,דדימ בבוי רמא ,"רתוי

 ונא ,ונלש תופתושה תועצמאב .הציחלמו העיתרמ תויהל הלוכי ןיידע תירוביצ הרובחת תועצמאב תודיינתהה ,םעפ

 רתויל תשגל םתוא םיצעהלו ,וללה תודיינה ימוסחממ קלח תריבש ידי לע םישנאב רתוי בר ןוחטיב רידחהל םיפאוש

 ."תויונמדזה

  

 םיחקפמה םירגתאב ךורכה הזכו ,יביסנטניא יפותיש ךילהת איה םייח םינשמ תודיינ ילכ רוציל WeWALK לש המישמה"

 תקפסא איה תטלוב המגוד" .WeWALK לש חותיפהו רקחמה שאר ,ילגפ קראמ ןא'ז ריבסמ ,"םילימ יליבומ םיפתוש לע

 תא תכפוה הייאר תוקל לש WeWALK תווצ לש היווחה .תירוביצ הרובחת לע עדימל הנימאו השימש ,הליעי השיג

 Moovit לש תופתושה .רתוי תישיאל תושיגנה רופישל ונלש החטבההו רתוי יטירקל ןורתפה תא ,רורב רתויל הזה ךרוצה

 ."הייאר יוקל לש תורשפ אלל תודיינל ,ונתחטבהו ,ונלש דועייה שומימל המידק ןפוד אצוי דעצ איה WeWALK םע

 
 :Moovit תודוא
 

Moovit )www.Moovit.com( תונורתפ ןתמב תימלוע הליבומ איה לטניא תצובקמ MaaS - Mobility as a 

Service תנמ לע לטניא ידי לע השכרנ הרבחה .םלועב תירלופופה תינוריעה תודיינה תייצקילפא תליעפמו 

 ,MoovitAV תקשהב המגודל ,תימונוטוא הרובחתל רבעמה תא ץיאהלו Mobileye םע דחי תוחוכ דחאל

 .תימונוטוא תיפותיש הרובחת יתוריש

Moovit, הרובחתה יעצמא לכב תינוריעה הביבסב תוחונבו תוליעיב דיינתהל דציכ הישמתשמ תא הכירדמ 

 ב םירע 3,400-מ רתויב ,םישמתשמ דראיליממ הלעמל םויכ שי ,2012-ב הקשוהש היצקילפאל .םיירשפאה

 .בשחמבו Android, iOS-ב תופש 45-ב הנימז איהו ,תוצרא 112-

Moovit ינותנ לש םלועב לודגה רגאמל תופסוותמש ,םויב תוימינונא עדימ תודוקנ דראילימ השיש דע תפסוא 

 תורבחו הרובחת תויושר ,םירע ,תולשממל AI יססובמ MaaS תונורתפ העיצמ הרבחה .תינוריע תודיינו העיסנ

 רפסמ תלדגה ,העונת יסמוע תתחפהב חכומ ךרע ילעב םהו היצזימיטפואו לועפת ,ןונכת םיללוכה תויטרפ



 

 

 הלועפ תופתשמ רבכ Cubic -ו Uber ומכ תוליבומ תורבח .םימייקה םיסכנה לוצינו תוליעיה תרבגה ,םיעסונה

 .תומדקתמ םולשת תויורשפא קפסתו תודיינה םוחתב ןהירצומ תא םילשתש ידכ Moovit םע

 WeWALK תודוא

 הייאר ייוקל םישנא לש תודיינה תא רפשל איה המצעל הביצה )WeWALK )www.wewalk.io-ש המישמה

 לקמ לע םיכמתסמ םהמ םיברו ,םלועה יבחרב הייאר ייוקל םישנא ןוילימ 253 םנשי .תינשדח היגולונכט םע

 לש תיתוכאלמה הניבה לש יוביגב .עקרקה ינפ הבוגב םילושכמ יוהיז קפסל רקיעב דעונש טושפ ילכ ,הייחנ

 ,ןיטולחל השיגנ טווינ תייצקילפא חותיפו הייחנה לקמל תינשדח היגולונכט תפסוה ידי לע ,טפוסורקימ

WeWALK הייאר ייוקל לש תואמצעהו תוחיטבה תא תרפשמ. WeWALK דעצה איה – רצוממ רתוי איה 

 .רתוי לודג יתרבח יונישב ןושארה

 ןוסידא לש בהז תיילדמב התכז WeWALK ,2021 תנשל ןוזמא לש הנשה לש פא-טראטסכ הרחביהל ףסונב

-ב)2020 יאמב דובכ ןויצל םג התכזו 2019 תנשל TIME לש רתויב תובוטה תואצמהה תחאל הרחבנ ,2018-ב

World Changing Ideas, לש יתרקוי סרפ Company Fast תבוטל תונשדח םירצויש בוציעו תורבח ,םירצומל 

 רתאמ ןכו הייאר ייוקל לש םיימואלניב םיציפמו םינוגרא ךרד שוכרל ןתינ ,WeWALK לש רצומה תא .ללכה

WeWALK. 

 


