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 חצי   שנה   לרפורמת   התשלומים   בתחבורה   הציבורית:  

  
  כחצי   מיליון   חשבונות   נפתחו   באפליקציות   

 ומבוצעים   בהן   מעל   מיליון   תיקופים   בחודש.  

  

 כמחצית   מהחשבונות   -   מעל    230  אלף   -   נפתחו   באפליקציית  

  Moovit  (קבוצת   מוביט-פנגו)   ובאמצעותה   התבצעו   מעל  

 ל-  60%  מכלל   התיקופים   והיתר   בשלוש   האפליקציות   האחרות.  

  

 קצב   החדירה   של   אפליקציות   התשלום   בתחבורה   הציבורית  

  מהיר   יותר   מקצב   החדירה   של   ארנקים   דיגיטליים   בישראל.   

  

             חצי  שנה  לאחר  רפורמת  התשלומים  בתחבורה  ציבורית,  שהחלה  ב-  15 בדצמבר   2020,  עולה  כי  

           נפתחו  מעל  לחצי  מיליון  חשבונות  באפליקציות  התשלומים  השונות  בתחב"צ,  מתוכם  כמחצית  

  .Moovit    מעל    230  אלף   -   נפתחו   באפליקציית   - 

  

             כמות  התיקופים  בחודש  מאי  באפליקציות  היתה  מעל  למיליון  תיקופים,  מתוכם   60% בוצעו  

             באפליקציית   Moovit .  בהתאם  לקצב  הצמיחה,  צופים  במוביט  -  פנגו  כי  בעוד  כשנה  מהיום,  

 כ-  15%  מהתשלומים   בתחבורה   הציבורית   בישראל   יבוצעו   באמצעות   אפליקציות   התשלום .  

  

              לאחר  חצי  שנת  פעילות,  ניתן  כבר  לומר  כי  קצב  החדירה  של  פתרון  התשלום  באפליקציות  

            בתחבורה  הציבורית  מהיר  יותר  ביחס  לקצב  החדירה  של  ארנקים  דיגיטליים.  לשם  השוואה,  

  ,(P2P   לא  כולל  אפליקציות  תשלום)  כמות  החשבונות  הקיימים  בארנקים  הדיגיטליים  בישראל           

              טרום  כניסת  אפל  פיי,  הוערך  בכ-  150 אלף.  מוביט-פנגו  לבדה   הצליחה  לגייס  מעל   200 אלף  

 לקוחות   אשר   פתחו   חשבון   ושייכו   אליו   כרטיס   אשראי   בפרק   זמן   של   חצי   שנה. 

  

             גם  ביחס  לכרטיס  הרב-קו  הותיק  שיעור  החדירה  של  השימוש  באפליקציות  משביע  רצון:  השקת  

           כרטיס  הרב-קו  (כתחליף  לכרטיס  הנסיעה  מנייר  שהיה  נהוג)  החלה  ב-  2008 כשנוסעי  

  



  

              החברות  דן  וקווים  חוייבו  לעשות  בו  שימוש  ובשנים  הבאות  גם  נוסעי  החברות  האחרות.  לעומת  

             זאת,  אפליקציות  התשלום  הושקו  ללא  חיוב  להשתמש  בהן,  ולמרות  זאת  קצב  האימוץ  של  

  הטכנולוגיה   החדשה   בקרב   נוסעי   התחבורה   הציבורית   מרשים   וגדל   מדי   חודש   באופן   עקבי.   

  
     אייל  זיו,  מנהל  הפעילות   Moovit  -  Pango :  "בהינתן  שמדובר  בטכנולוגיה  חדשה  לגמרי          

             ובשנה  מורכבת  מבחינת  התחבורה  הציבורית  עקב  נגיף  הקורונה,  לאחר  חצי  שנת  פעילות  ניתן  

             לומר  כי  קצב  החדירה  והשימוש  של  אפליקציות  התשלום  בתחבורה  הציבורית  משביע  רצון  ואף  

            למעלה  מכך.  הציבור  מתרגל  באופן  מואץ  לשיטת  התשלום  הנוחה  והמשתלמת  הזו,  שמייתרת  

             את  הצורך  להחזיק  ולהטעין  את  כרטיס  הרב-קו  ובמקרים  רבים  אף  מייצרת  חיסכון  משמעותי  

            בהוצאות  הנסיעה.  אנו  צופים  כי  כבר  במהלך   2022 יתפסו  אפליקציות  התשלום  בתחבורה  

  הציבורית   נתח   שוק   של   בין    15%-  20%".   

  

  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  במאי   2020 על  מנת  לאחד  כוחות  יחד  עם   Mobileye ולקדם  את  

           אסטרטגיית  ה-  MaaS של  החברה.  יחד,   Moovit ו-  Mobileye מאיצות  את  המעבר  העולמי  

 לתחבורה   אוטונומית.  

             Moovit,  הזמינה  ב-  45 שפות  ב-  Android,  iOS ו-  Web  App,  מדריכה  את  משתמשיה  כיצד  

           להתנייד  ביעילות  ובנוחות  בסביבה  העירונית  בכל  אמצעי  התחבורה  האפשריים.  לשרות,  שהושק  

             ב-  2012,  יש  כיום  למעלה  ממיליארד  מיליון  משתמשים,  ביותר  מ-  3,400 ערים  על  פני   112 

            ארצות.   Moovit אוספת  עד  שישה  מיליארד  נקודות  מידע  אנונימיות  ביום  שמתווספות  למאגר  

              הגדול  בעולם  של  נתוני  נסיעה  וניידות  עירונית.  החברה  מציעה   פתרונות   MaaS מבוססי   AI עבור  

          ממשלות,  ערים,  רשויות  תחבורה  וחברות  פרטיות.  הפתרונות  הכוללים  תכנון,  תפעול  

            ואופטימיזציה  הם  בעלי  ערך  מוכח  בהפחתת  עומסי  תנועה,  הגדלת  מספר  הנוסעים,  הגברת  

            היעילות  וניצול  הנכסים  הקיימים.  חברות  מובילות  כמו   Microsoft,  Uber ו-   Cubic כבר  

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

 תשלום   מתקדמות.  

  אודות   פנגו   

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

            לקוחותיה  פתרון  כולל  לתחבורה  חכמה.  פנגו  הוקמה  בשנת   2007,  החלה  כשירות  סלולרי  

  

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/


  

           לתשלום  על  חניה   ובשנים  האחרונות  הרחיבה  את  הפלטפורמה  הטכנולוגית  ונותנת  מענה  

            נרחב  לנהגים  ונוסעים  במגוון  פתרונות תשלום  לתחבורה  חכמה,  פנגו  מרכזת  את  כלל  תשלומי  

              התחבורה  והשירותים  הנלווים  במקום  אחד  במטרה  לשפר  את  חווית  הנוסע  ולחסוך  לו  זמן  וכסף.  

             האפליקציה  מאפשרת   תשלום  על  חניה  ב-   70 רשויות,  תשלום  במאות  חניונים,  כבישי  אגרה,  

            שירותי  חילוץ,  שירות  תדלוק  ורכישה  בחנויות  הנוחות  של  סונול.  בנוסף  מספקת  החברה  

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

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

  

  


