
  
 

Moovit לסרודכב תופולאה תגיל לש תימשרה תודיינה תייצקילפאכ הרחבנ: 

 Moovit-ו לסרודכב תופולאה תגיל ןיב הלועפ ףותיש
 הביבסל תיתודידיו החונ תודיינ תייווח םידהואל רשפאי

 Final Four -ה יקחשמ ךלהמב
 

 ,ואבליבב 6-8/5/2022-ב ומייקתיש FIBA Champions League Final Four-ה יקחשמ תארקל

 - לטניא תצובקמ ,Moovit יכ )3/5/2022 ,ישילש( םויה העידומ לסרודכב תופולאה תגיל :דרפס

 )MaaS( תורישכ תודיינל תונורתפה תיקפסו תירוביצה הרובחתב טווינה תייצקילפא לש תחתפמה

 טווינו תודיינ ימושיי קפסתש וז איהו ,FIBA Europe לש תימשרה הפתושה הניה - םלועב הליבומה

 .רמגה רינרוט ךלהמב תירוביצה הרובחתב

 רמגה רינרוטל וליפעהש תוצובקה עברא ידהוא ,תופש 45-ב הנימזה Moovit תייצקילפא תועצמאב

 תוצובקהמ תחא איהש ןולוח לעופה לסרודכה ןודעומ ידהוא םהניבו ,םיקחשמב תופצל ועיגיש

 תירוביצה הרובחתה יגוס לכ תועצמאב הביבסל תיתודידיו החונ תודיינ תייווחמ ונהיי ,רינרוטב

  .יטרפ בכרב שומישב ךרוצ אללו ,תיפותישהו

 טנרטניאה רתא תועצמאב וא ,Moovit לש תימניחה דיאורדנאה וא iOS-ה תייצקילפא תדרוה ידי לע

 לכיהל הרזחהו העגהה ינמזו יכרד לע תמא ןמזב קייודמ עדימ לבקל םידהואה ולכוי ,Moovit לש

 ועירתיש טווינה ךלהמב תורוכזת ,םיווקב םייונישו םישוביש יבגל תוריש תוארתה ,״הנרא ואבליב״

 לש תוידועייה תוסינכל עיגהל דציכ - דעצ רחא דעצ – תטרופמ הנווכהו ,דעיה תנחתב הדירי ינפל

  .ריעה בלב םקומיש Fan Zone-ל םג ומכ םלואה

 ריעב תונימזה תודיינה תויורשפא לכ לע קיודמ עדימ אוצמל Moovit ישמתשמ ולכוי ,ךכ ךותב

 .םיינפוא ףותישו תוילמשח ,תרובעמ ,הלק תבכר ,ורטמ ,תבכר ,סובוטוא ללוכ ,ואבליב

 ואבליב יבחרב לייטלו םיקחשמה לא טקש שארב עיגהל םידהואל רשפאל דעונ הלועפה ףותיש

 .Moovit לש ןימאהו קיודמה הרובחתה עדימ תועצמאב רתוי הבר תוחונבו תולקב

 םע הלועפ ףתשל םישגרנ ונא" :לסרודכב תופולאה תגיל לש ישארה רחסמה להנמ ,הייטוג ןימ'גנב

Moovit יקחשממ לסרודכה ידהוא תאנה .ואבליבב 2022 רופ לנייפ - הנועה לש אישה עוריאב 

 תונורתפב הליבומה הרבחה םע הלועפה ףותיש יכ םיחמש ונאו ,ונביל תמושת זכרמב תאצמנ רמגה

 Moovit לש ליבומהו ילבולגה ןויסינה .תוחונו תולקב ונילא עיגהל םהל רשפאי ,תורישכ תודיינ



  
 

 שדחה םידהואה רוזאל ,ואבליבב םלואל תוחונב עיגהל םיחרואהו תרושקתה ,םידהואה לכל רשפאי

 ."עוריאה לש םייזכרמה תומוקמה לכלו ,ונלש יזכרמהו

 סנכתהל םילוכי םלועה יבחרב םישנא ףוס ףוס" :Moovit לש קווישהו החימצה ל"כנמס ,דדימ בבוי

 הניבמ תימואלניבה לסרודכה תודחאתה .א"ביפ לש רופ לנייפה יקחשממ תונהילו תופצל ידכ בוש

 םכרד תא םישוע םידהואה ובש עגרהמ לחה - תבכרומ רמגה יעוריאל םכרדב םידהואה תיווח יכ

 הלש ימלועה ןויסינבו Moovit-ב רחב ןוגראהש םיחמש ונא .התיבה םולשב םיעיגמ םהש דעו םלואל

 ."םידהואה רובע אמייק תרבו רתוי החונל ואבליבב העיסנה תא ךופהל ידכ

 

 Moovit תודוא

www.moovit.comMoovit  תונורתפ ןתמב תימלוע הליבומ איה לטניא תצובקמ   -MaaS 

Mobility as a Service, הרבחה .םלועב תירלופופה תינוריעה תודיינה תייצקילפא תליעפמו 

 הרובחתל רבעמה תא ץיאהלו Mobileye םע דחי תוחוכ דחאל תנמ לע לטניא ידי לע השכרנ

 .תימונוטוא תיפותיש הרובחת יתוריש ,MoovitAV תקשהב המגודל ,תימונוטוא

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

 רתויב ,םישמתשמ דראיליממ הלעמל םויכ שי ,2012-ב הקשוהש היצקילפאל .םיירשפאה הרובחתה

 .בשחמבו Android, iOS-ב תופש 45-ב הנימז איהו ,תוצרא 112-ב םירע 3,400-מ

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

 ,םירע ,תולשממל AI יססובמ MaaS תונורתפ העיצמ הרבחה .תינוריע תודיינו העיסנ ינותנ לש

 חכומ ךרע ילעב םהו היצזימיטפואו לועפת ,ןונכת םיללוכה תויטרפ תורבחו הרובחת תויושר

 תורבח .םימייקה םיסכנה לוצינו תוליעיה תרבגה ,םיעסונה רפסמ תלדגה ,העונת יסמוע תתחפהב

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

 .תומדקתמ םולשת תויורשפא קפסתו תודיינה

  לסרודכב תופולאה תגיל תודוא

 יהוז .הפוריאב תוליבומ תוגיל 11-ו FIBAClubCo ןיב תינשדח תופתוש איה לסרודכב תופולאה תגיל

  .תוימואלה תוגילה ךרד תוליפעמה תוצובק םע םייביטרופס תונורקע לע תססובמה תנגוה תורחת

 ובקע וא championsleague.basketball -ב ורקב ,לסרודכב תופולאה תגיל לע ףסונ עדימל

 .LinkedIn וא YouTube, TikTok ,םרגטסניא ,רטיווט ,קובסייפב ונירחא


