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  :Moovit    בדיקת 

 איפה   ממוקמות    10  תחנות   האוטובוס  
 העמוסות   ביותר   בישראל?  

  

  5  מתוך    10  התחנות   העמוסות   ביותר   ממוקמות   בתל   אביב,    3 
 תחנות   בירושלים.   אילו   ערים   הפתיעו   עם   כניסה   למדד   של   הגדולות  

 ובכמה   מן   התחנות   תעבור   בקרוב   הרכבת   הקלה   ותקל   על   העומס?  
  

           ברחבי  ישראל  פרושות   33,000 תחנות  אוטובוס.   Moovit,  הספקית  המובילה  לחוויית  ניידות  

ֵשירּות  כולל  (  Mobility  as  a  Service),  שלה  למעלה  מ-  2 מיליון  משתמשים  בישראל,  בדקה  מהן      ּכְ             

            התחנות  העמוסות  ביותר  בישראל.  במחקר  שערכה  החברה  דורגו  עשר  התחנות  בישראל  שבהן 

 תעבורת   הנוסעים   הגבוהה   ביותר.  

  

            תחנת  קניון  עזריאלי/דרך  מנחם  בגין  עומדת  בראש  הרשימה  כתחנה  העמוסה  ביותר  בישראל.  

               התוצאה  לא  מפתיעה  מכיוון  שבמקום  עוברים  קווי  אוטובוס  רבים  לכל  רחבי  גוש  דן  וישראל  כולה, 

            בשל  המרכזיות  התחבורתית  של  האזור.  התחנות  הסמוכות,  גשר  קלקא/דרך  בגין,  ותחנת  רכבת  

             השלום,  תחנת  הרכבת  העמוסה  ביותר  בארץ,  נכנסו  גם  הן  לרשימה  ונמצאות  במקום  החמישי  

           והתשיעי.  במקומות  השני  והשלישי  נמצאות  התחנות  שליד  בנייני  האומה  והתחנה  המרכזית  

 בירושלים,   שסמוכות   אחת   לשנייה   ומהוות   מוקד   עצירה   של   קווי   אוטובוס   לכל   רחבי   ירושלים   והארץ.  

  

                5 מתוך   10 התחנות  העמוסות  ביותר  ברשימה,  ממוקמות  בעיר  תל  אביב,  ו-  3 מהן  סמוכות  לתחנות  

            רכבת.  שתי  תחנות  מהרשימה  נמצאות  בירושלים,  אחת  בתחנה  המרכזית  בבאר  שבע  המהווה  

              נקודת  יציאה  לכל  אזור  הדרום,  אחת  ברעננה  (מסוף  רעננה)  ותחנה  נוספת  בפתח  תקווה,  סמוך  

  לבית   החולים   בילינסון.   

  

             החדשות  הטובות  הן  שסמוך  ל-  5 מתוך   10 התחנות  העמוסות  בישראל  (רכבת  סבידור,  עזריאלי,  

              גשר  קלקא,  רכבת  השלום  וביליניסון)  עובר  הקו  האדום  של  הרכבת  הקלה  שצפוי  להתחיל  לפעול  

 בעוד   כשנה,   וודאי   יקל   על   העומס   בתחנות   ובקווי   האוטובוס   העוברים   בהן.  

  

  



  
  

 להלן   דירוג   התחנות :  
  

  

  
  
  

  :Moovit    אודות 
  

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

  Mobility  as  a  Service ומפעילת  אפליקציית  הניידות  העירונית  הפופולרית  בעולם.  החברה              

               נרכשה  על  ידי  אינטל  על  מנת  לאחד  כוחות  יחד  עם   Mobileye ולהאיץ  את  המעבר  לתחבורה  

 אוטונומית,   לדוגמה   בהשקת     MoovitAV  ,    שירותי   תחבורה   שיתופית   אוטונומית .  

             Moovit,  מדריכה  את  משתמשיה  כיצד  להתנייד  ביעילות  ובנוחות  בסביבה  העירונית  בכל  אמצעי  

          התחבורה  האפשריים.  לאפליקציה  שהושקה  ב-  2012,  יש  כיום  למעלה  ממיליארד  משתמשים,  

 ביותר   מ-  3,400  ערים   ב   -  112  ארצות,   והיא   זמינה   ב-  45  שפות   ב-  Android,   iOS  ובמחשב.  

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

             בעולם  של  נתוני  נסיעה  וניידות  עירונית.  החברה  מציעה   פתרונות   MaaS מבוססי   AI לממשלות,  

             ערים,  רשויות  תחבורה  וחברות  פרטיות  הכוללים  תכנון,  תפעול  ואופטימיזציה  והם  בעלי  ערך  מוכח  

            בהפחתת  עומסי  תנועה,  הגדלת  מספר  הנוסעים,  הגברת  היעילות  וניצול  הנכסים  הקיימים.  חברות  

               מובילות  כמו   Uber ו-   Cubic כבר  משתפות  פעולה  עם   Moovit כדי  שתשלים  את  מוצריהן  בתחום  

 הניידות   ותספק   אפשרויות   תשלום   מתקדמות.  

  

 עיר   תחנה   דירוג  

 תל   אביב   קניון   עזריאלי/דרך   מנחם   בגין    1 

 ירושלים   בנייני   האומה    2 

 ירושלים   ת.   מרכזית   ירושלים/רח'   יפו    3 

 תל   אביב   ת.   רכבת   ת"א   סבידור/דרך   נמיר    4 

 תל   אביב   גשר   קלקא   מנחם   בגין    5 

 באר   שבע   ת.   מרכזית   ב"ש    6 

 תל   אביב   ת.   רכבת   ההגנה    7 

 פתח   תקווה   בלינסון   פתח   תקווה    8 

 תל   אביב   רכבת   השלום    9 

 רעננה   מסוף   רעננה    10 
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