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?מי אנחנו
Future Mobility ILאתלהפוךהואשחזונההציבורלתועלתחברההיא

למובילה,המפותחהעולםבמדינותבפקקיםהמובילהמהמדינהישראל

.התחבורהבתחוםמקיימיםפתרונותוביישוםבחדשנות

,הממשלהשלהתחבורהמדיניותאתלשנותלמטרהלושםהארגון

עולמיתלמובילהישראלאתולהפוך,העסקיוהמגזר,המקומיהשלטון

:באמצעותהתחבורהמהפכתבישום

.בתחוםהענייןמחזיקיכלאתהמאגדותרחבותפלטפורמותיצירת•

.במשקהרלוונטייםהגורמיםכללמולרגולטורייםבחסמיםובטיפולזיהוי•

מקיימיםתחבורהפתרונותשלוהטמעהליישוםהזדמנויותיצירת•

.לישראל

מקומיותרשויות,ממשללגופימקצועיוליוויייעוץ,מקצועיידעיצירת•

.ומעסיקים

שירותי  

ייעוץ
סדנאות 

מעסיקים

ניירות  

מדיניות
מדדים כנסים
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נדבר היוםעל מה 

תרומתו של המגזר העסקי לגודש התנועה

אתגרים בהפחתת גודש התנועה בקרב מעסיקים

מעסיקים להפחתת נסועה בדרך לעבודהתכניות

המעסיקים  בתכניותמרכיבים מרכזיים , תובנות מהנעשה בעולם

ואיך מניעים מהלך בתוך מקום העבודה

תחבורה חכמה בארגונים

מרעיון למימוש

פאנל מומחים

שאטלים, תאגידיקארפול, מדיניות חנייה של הארגון, רכבי ליסינג

חינוך והסברה, והיסעים



1 תרומתו של המגזר העסקי לגודש התנועה

Future Mobility ILל "מנכ, יניב אדרי
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רכב צ"תחב
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גודש התנועה בישראל

מקום ראשון  

OECD-ב

פי )בפקקים 

מהממוצע  3

-במדינות ה

OECD*)

*assessing incentives to reduce traffic congestion in Israel, OECD report, Dec 2019.

מספר רכבים 

פר תושב  

אך , נמוך

צפיפות  

אוכלוסין  

הגבוהה  

-במדינות ה

OECD *

גודש  

הכבישים  

מסביר שליש 

מפערי הפריון  

בין ישראל  

לבין מדינות  

OECD-ה

הנהג 

הממוצע  

-200מפסיד 

שעות  250

בשנה על 

5)הכביש 

שבועות  

!(עבודה

מקדם המילוי  

בישראל  

בממוצע הוא  

נוסעים  1.2

פר רכב 

1.6לעומת )

במדינות  

(אחרות
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המשמעויות-גודש התנועה בישראל 

זיהום אוויר

מתים בשנה מזיהום אוויר1,250

3פי )שמקורו בתחבורה 

(מתאונות דרכים

הגדלת הפערים החברתיים

משפחות  , בעלי ההכנסות הנמוכות

לא יכולים להרשות  –עם ילדים 

לעצמם לבזבז זמן בפקקים

פגיעה בפרודוקטיביות העובדים

העובדים מבלים שעות  

בפקקים ומגיעים חסרי אנרגיות  

וטרודים לעבודה

עלויות למעסיקים

,הוצאות חנייה, הוצאות רכב

אובדן שעות עבודה
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?אז מה אפשר לעשות

תכנון מערך היסעים  

קארפולינג

רכבים שיתופיים

מוביליטימיקרו 

ניהול חניות  

תמריצים לעובדים

צ"בתחבשימוש 

תחבורה גמישה לפי ביקוש

חינוך והסברה לעובדים

...ועוד
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מעסיקים להפחתת נסועה בדרך תכניות

לעבודה
המעסיקים בתכניותמרכיבים מרכזיים , תובנות מהנעשה בעולם

ואיך מניעים מהלך בתוך מקום העבודה

תקשורת ורגולציה  , מנהלת קשרי קהילה, נוטמןשמרית 

דקות לשעבר15לית ארגון "מנכ. בישראלVIAבחברת 



3 מרעיון  –תחבורה חכמה בארגונים 

למימוש

מומחית לתחבורה שיתופית חכמה, איילה צורף
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פאנל מומחים
קארפול, מדיניות החנייה של הארגון, רכבי ליסינג: סוגיות מרכזיות

חינוך והסברה ועוד, והיסעיםשאטלים, תאגידי

BIRDל פיתוח עסקי "סמנכ, ברודררן 

RYDEל "מנכ,איתן בן מאיר

SHIFT LIVEמנהלת מרקטינג , יונית גורדון

CO-MOVING CARPOOLל "מנכ, ארז רחמים

GoToלית "מנכ,שריגטאובגלי  globalישראל

HOPONל "מנכ, עופר סיני

VIAמנהל פיתוח עסקי , אבישי גבע
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נשמח לעמוד לרשותכם

yaniv@mobilityil.com

052-3636483–יניב 

mailto:yaniv@mobilityil.com

