
 
 

 

 2021 רבמצדב 1

 :תולבגומ םע םישנאל ןויוושה םוי תארקל

 

 תירוביצ הרובחתב להנתהל תויולבגומ ילעבל עייסת טיבומ תייצקילפא

 

 Moovit בלשת ותרגסמב הלועפ ףותיש םכסה לע ומתח Moovit תרבחו תולבגמל רבעמ לארשי -טניו'ג

 1.5% קר • תולבגומ םע םישנאל תירוביצ הרובחת לש תישיא המאתהל םיר'ציפ הלש היצקילפאב

 רבעמ לארשי-טניו'ג תלהנמ • תולבגומ םע םישנא  םה תירוביצ הרובחתב םויה תועיסנה ישמתשממ

 םלועב רתוי ליעפ קלח תחקלו רתוי םייאמצע תויהל תולבגמ םע םישנא דדועי הלועפה ףותיש" :תולבגמל

 "םתוא בבוסה

 

Moovit, תולבגמל רבעמ לארשי -טניו'גו ,םלועב רתויב תירלופופה תיפותישו תירוביצ הרובחתב טווינה תייצקילפא 

 Moovit חתפת ותרגסמבש הלועפ ףותיש לע וזירכה )ןמרדור תחפשמ ןרקו לארשי טניו'ג ,לארשי תלשממ לש תופתוש(

 םאתהב ,תולבגומ םע םישנאל תירוביצ הרובחתב שומיש תויורשפא ןווגמ לש תישיא המאתהל ועייסיש םיר'ציפ

 תויורשפא םימיאתמה םינוש םיר'ציפ Moovit תייצקילפאב ובלושי חותיפה ךילהת לש ופוסב .םיישיאה םהיכרצל

 םע םדא ,המגודל .תולבגומה םע םדאה יכרצו ליפורפל תישיא המאתה ךות ,םישמתשמה לש תויולבגומל העיסנב

 תומאתומ תויורשפא ןיב הריחב הל וא ול רשפאת היצקילפאהו ,ישיא ליפורפ ךרד רבחתהל לכוי תיביטנגוק תולבגומ

 לע ,ההובג המרב שגנות המצע Moovit תייצקיליפא ,ףסונב .םאתומ תוריש תתל רשכוהש גהנ םע  תינומב העיסנ ןוגכ

  .שומישה ךרוצל תונוש תומאתהל םיקוקזה םינווגמ םיכרצ םע םישנא תיבטימ הרוצב שמשל לכותש תנמ

 

Moovit תורמל .םדא לכל תיסיסב תוכז איה תודיינש הסיפתה ךותמ תאזו תושיגנ תכפהמ תונורחאה םינשב הליבומ 

 תודיינ תונורתפ קפסל הדיקפת יכ םינימאמ הרבחב ,םיבר םיבאשמ םישרוד הרבחה ירצומב םירופישהו םיחותיפהש

 םירוויע לש שמתשמה תייווח תא תורפשמה תושיגנ תונוכת היצקילפאל הפיסוה הרבחה ,המגודל .םישמתשמה לכל

 תואירקמו וב בושחה עדימה תא תוליכמה תוילוק תויוות ןנשי היצקילפאב ךסמ לכב :תונוש הייאר תויוקלמ םילבוסהו

 ירוויע לע לקהל ידכו ,שמתשמה תייווחב עוגפל ילבמ ימניד ןפואב ןפוגה לדוג תא לידגהל תורשפא םישמתשמל שי ,ותוא

 ילעב םע תדמתמ הקידב שיו ,םינוש םיעבצב םירוזא ןיב דירפהל ידכ םילודג תוריהב ילדבה היצקילפאב שי ,םיעבצ

 .םרובע היצקילפאה תוחונ תא קודבל ידכ הייאר תויולבגומ

 

 תא ביחרהל הרובחתה דרשמ לומו תופסונ הרובחת תורבח לומ תעכ תלעופ תולבגמל רבעמ לארשי-טניו'ג ,ליבקמב

 םיתורישה לש תושיגנה תא תיתועמשמ רפשל ןכו ,לארשיב תולבגמ םע םישנא רובע תויתרובחתה תויורשפאה ןווגמ

 ,םינוש תויולבגומ יגוסל םתעיסנ תא םיאתהל ולכויש תוינומ יגהנל תורשכה חותיפל ןוגראה לעופ ולא םימיב .םימייקה

 תועסהו היחנ יבלכ םע םילועה היאר ידבכל בכרה תמאתה ,תיביטינגוק תולבגומ םע םישנאל עויסל תוכרדה :לשמל

  .שיגנ " On Demand" תוריש ןיעמ ,תולבגומה םע םדאל תומאתומה השירד יפל



 
 

 

 ידרשמ תאו טניו'גה ןוגרא תא שמשל לכויש רדוסמ םינותנ ךרעמ תונבל םג עייסי תורבחה יתש ןיב הלועפה ףותיש

 לעייל ,תירוביצה הרובחתב תויולבגומ םע םישנא שומיש לש תמאה ינותנ תא ריכהל תנמ לע ,ךכב םיקסועה הלשממה

  .דימתמ ןפואב ותוא בייטלו

 

 םע םישנא" חוד יפל .)20-64( הדובעה ליגב םה םהמ 50%-כ ,תולבגומ םע םישנא יצחו ןוילימכ םויכ םייח לארשיב

  ,תולבגמל רבעמ לארשי טניו'גו ליידקורב-טניו'ג-סרייאמ ןוכמ לש "םירפסמו תודבוע ,2021 לארשיב תולבגומ

 תא הליבגמ תמייקה תירוביצה הרובחתהש םיבשוח םידבוע םניאש תולבגומ םע םישנאהמ 38% יכ הלוע חודהמ

  .דובעל םתלוכי

 

 תולבגומ םע םישנא דועל רשפאי Moovit םע הלועפה ףותיש " :תולבגמל רבעמ לארשי-טניו'ג תלהנמ ,ןרטש תרפא

 .םתואמצע תא ביחריש ןפואב יאנפהו רחסמה ,הדובעה קושב קלח תחקל ,םתוא בבוסה םייחה לגעמב ףתתשהל

 םישנאל םייתרבח םיתורישל לארשיב לודגה חותיפה ףוג ןיבל תיגולונכט הרבח ןיב יגטרטסאה הלועפה ףותיש ,ףסונב

 תישימח טעמכ הווהמה ,וז היסולכוא  םעו רובע םיקסועה תוטלחהה ילבקמ לכל יתועמשמ ךרע איבמ תויולבגומ םע

 ."רתוי הליכמ תואיצמל הלוכ הרבחה תא  רבד לש ופוסב םדקיו ,הנידמה תייסולכואמ

 

 :דדימ בבוי , Moovitב החימצו קוויש ל"כנמס

 

Moovit  איה םויכש תופסונ תויסולכואל לארשיב תירוביצה הרובחתה תא שיגנהל ץמאמל םתריהל ךישמהל החמש 

 רתויש המכל )Mobility as a Service( ללוכ תּוריֵשְּכ תודיינ תיווח קפסל םיכשמנה היצמאמ תרגסמב ,םהל השיגנ תוחפ

 ."תויולבגומ ילעב םודיקב ץראב םיליבומה םיפוגה דחא ,טניו'גה םע הלועפה ףותישב םיאג ונחנא .םישמתשמ

 

 :תולבגמל רבעמ לארשי טניו'ג תודוא

 

 דוחא יוצימ התרטמו ,ןמרדור תחפשמ ןרקו לארשי תלשממ ,לארשי טניו'ג לש תופתוש איה "תולבגמל רבעמ לארשי"

 םע םישנא לש םהייח םודיקלו רופישל םינעמ חותיפ ןכו חטשב םימייקה תולוכיהו םיבאשמה לולכמ לש יביטקפאו

 תועצמאב תולבגומ םע םישנאל םייאמצע םייח םוסקמל תיתרבח העפשה םדקל הרטמל הל המש תופתושה .תולבגומ

 וייחב םיצוליאה תא קר אלו ומצע םדאה תא האורה םלוע תסיפת יפ לע ,תילכלכו תיתרבח תופתתשהב ןויוושה תלדגה

 .ותוא תבבוסה תיתרבחהו תיזיפה תיתשתבו תירוביצה תועדומב תויתועמשמ תורומת לא המידק הפוצו

 

  :MOOVIT תודוא

 

) Moovitwww.moovit.com( תונורתפ ןתמב תימלוע הליבומ איה לטניא תצובקמ Mobility as a Service -MaaS  

 םע דחי תוחוכ דחאל תנמ לע לטניא ידי לע השכרנ הרבחה .םלועב תירלופופה תינוריעה תודיינה תייצקילפא תליעפמו

Mobileye תקשהב המגודל ,תימונוטוא הרובחתל רבעמה תא ץיאהלו, MoovitAV תימונוטוא תיפותיש הרובחת יתוריש. 



 
 

 

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

-ב הנימז איהו ,תוצרא 112- ב םירע 3,400-מ רתויב ,םישמתשמ דראיליממ הלעמל םויכ שי ,2012-ב הקשוהש היצקילפאל

 .בשחמבו Android, iOS-ב תופש 45

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

 לועפת ,ןונכת םיללוכה תויטרפ תורבחו הרובחת תויושר ,םירע ,תולשממל AI יססובמ MaaS תונורתפ העיצמ הרבחה .תינוריע

 .םימייקה םיסכנה לוצינו תוליעיה תרבגה ,םיעסונה רפסמ תלדגה ,העונת יסמוע תתחפהב חכומ ךרע ילעב םהו היצזימיטפואו

 קפסתו תודיינה םוחתב ןהירצומ תא םילשתש ידכ Moovit םע הלועפ תופתשמ רבכ Cubic -ו Uber ומכ תוליבומ תורבח

 .תומדקתמ םולשת תויורשפא

 


