
בהזדמנות זו אני רוצה לאחל למיכל גלברט, המנכ"לית
היוצאת, המון בהצלחה בדרכה החדשה.

בברכה,

יניב אדרי
Future Mobility IL מנכ"ל

רשויות מטרופוליניות לתחבורה - סקירה
עולמית

 
ת ו י ו ש ר ע  ב ר א ל  ש ה  פ י ק מ ה  ר י ק ס ו  נ ע צ י ב
מטרופוליניות ותיקות ומבוססות וארבע רשויות
מטרופליניות חדשות יותר ב-15 קטגוריות שונות
שמתייחסות בין היתר למבנה הארגוני, לתקציב,

לאחריות הרשות וליעדיה.

נייר מדיניות - רשויות מטרופוליניות לתחבורה
 

פירסמנו המלצות של Future Mobility IL בנוגע
להקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה בישראל.
ההמלצות מתבססות על עבודות מחקר שנעשו בארץ
ועל ניסיון שנלמד מרשויות מטרופוליניות שקיימות

בעולם.

מכתב לשרות בנושא תחבורה חשמלית

שלחנו מכתב לחה"כ מרב מיכאלי, שרת התחבורה
והבטיחות בדרכים, חה"כ קארין אלהרר, שרת
האנרגיה וחה"כ תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה
בנוגע לצעדים משלימים שדרושים לתוכנית שפירסמו

בנושא תחבורה חשמלית.

ביטול מחיר המקסימום על חניה בכחול לבן
 

ועדת הכלכלה אישרה את רפורמת החנייה בחוק
ההסדרים אשר אומרת שיבוטל מחיר המקסימום
לשעת חניה בכחול לבן. כמו כן, תאסר האפשרות
לתת חניה חינם בכל אזורי העיר, בערים בהן יש מעל

40 אלף תושבים. 

תחילתה של התחבורה השיתופית כאן
 

ועדת הכלכלה אישרה את רפורמת התחבורה בחוק
ההסדרים - קווי שירות מותאמי ביקוש. תיקון זה
מסדיר בחקיקה את האפשרות לבצע תכנון דינמי של
נסיעה בתחבורה ציבורית ולשנות מסלול בזמן אמת
בהתאם לביקוש. שירות זה פעיל היום בבאבל-דן

ובאגד תיקתק. 

החלת מס גודש בגוש דן
 

ועדת הכספים אישרה את רפורמת מס הגודש בחוק
ההסדרים - גביית מס על כניסה ויציאה ל/מאזור
מטרופולין דן בשעות העומס לפי שלוש טבעות
פנימית, אמצעית וחיצונית. הרפורמה תחל בשנת

.2025

הגברת האכיפה בנת"צים
 

ועדת הכלכלה אישרה את התכנית להגברת האכיפה
בנתיבי תחבורה ציבורית בחוק ההסדרים. 

נתיבים מהירים יתווספו בכניסה לגוש דן
 

ועדת הכלכלה אישרה בניית שני נתיבים מהירים
שמובילים לכניסה לגוש דן, מצפון ומדרום.

המטרו בדרך למטרופולין דן
 

הועדה לתשתית לאומית מינהל התכנון, אישרה את קו
המטרו M1 שיפעל בחלקו הדרומי של מטרופולין גוש

דן.

מפעילה חדשה לתחבורה הציבורית בפרוזדור
ירושלים

 
חברת תנופה החלה להפעיל 22 קווי תחבורה
ציבורית אזוריים ובין-עירוניים באזור שבין בית
שמש לירושלים. בנוסף ליצירת קווים ליעדים
חדשים, החברה פועלת לשפר מסלולים קיימים

ולהגדיל את תדירות הקווים.  

נתיבי איילון ופולקסווגן משתפות פעולה
בתחום התחבורה החכמה

 
נחתם הסכם בין חברת נתיבי איילון ליצרנית הרכב
הגרמנית פולקסווגן לשיתוף פעולה התחום התחבורה
החכמה. פולקסווגן תחל לערוך ניסויים במתחם של

נתיבי איילון באשדוד.

עיריית תל אביב-יפו השיקה קמפיין לעידוד
רכיבה באופניים

בעקבות הנתון שרק 23% מהנשים לעומת 42%
מהגברים בעיר רוכבות על אופניים, עיריית תל
אביב-יפו יוצאת בקמפיין "בשבילך אופניים - רוכבות
ורוכבים בעיר". הקמפיין כולל סדנאות מגוונות
ברכיבה לנשים, תיקון וקישוט אופניים שיתקיימו בין

התאריכים 20.10-14.11 ברחבי העיר.

Vancouver Contemplates Mobility
Pricing to Tackle Traffic Congestion
 
The city, which would be the first in North
America to charge vehicles for using the
road, hopes that in doing so, it will encourage
its residents to opt for alternative modes of
transportation, such as walking, biking, and
public transit to get around the city. 

Bird Presents Smart Technology to
Keep Micro-Mobility off Sidewalks
 
The micro-mobility operator debuted its
‘smart sidewalk’ safety technology, aimed to
keep micro-mobility vehicles in bike lanes
and on roads, and away from pedestrian
walkways.

למה זה טוב שמחירי החניה בכחול לבן
מתייקרים?

 
אסף זגריזק, כתב תחבורה של Ynet, מציג את
היתרונות הכלכליים ברפורמת החניה בכחול לבן

שעברו את ועדות הכנסת. 

גם לאזרחים ערבים מגיעה תחבורה ציבורית
ראויה

 
רועי ברק, רכז פרויקט תחבורה ציבורית בעמותת
סיכוי, המקדת שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים

 .Ynet-והיהודים במדינה בטור דעה שפורסם ב

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה
פרטית חשמלית - מהדורה שנייה

 
עידן ליבס, פרופ' אופירה אילון, נעמה שפירא,
אדריכל רפי רייש ממוסד שמואל נאמן במדריך הבוחן
ומציג את חלופות אמצעי המדיניות בפרישת תשיות

טעינה לרכב חשמלי ברשויות מקומיות.

החזר הוצאות רכב במגזר הציבורי, מעודד אחזקת
רכב ותורם לגודש התנועה

גלעד ברנד, גילי אלמגור ושמואל אברמזון מאגף
הכלכלנית הראשית בסקירה על ההשלכות של רכיב
רכב חברה במגזר הציבורי, והשפעתו על הגעה ברכב

פרטי למקום העבודה.
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להסרה | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה  לחץ כאן

- דבר המערכת -

לאחר שהות של מספר חודשים, הניוזלטר שלנו חוזר בגדול!
 

בחודשים האחרונים הבשילו מספר מהלכים משמעותיים במאבק בגודש התנועה אשר לחברה היה חלק
משמעותי בגיבושם ובקידומם. בין הבולטים שבהם: ביטול המחיר המירבי על חניה ומתן אפשרות לעיריות
לקבוע מחיר מותאם ביקוש, הגברת האכיפה בנת"צים, סלילת נתיבים מהירים חדשים, הפעלה בכל הארץ של

קווי שירות מותאמי ביקוש (כמו באבל דן ואגד תיק תק), וכמובן החלת מס גודש על מטרופולין דן. 

החברה ממשיכה במלוא המרץ בעשייה לקידום תחבורה מקיימת. כאשר על הפרק, בין היתר, קידום הקמת
רשויות מטרופוליניות, שיפור התחב"צ, קידום השימוש בתחבורה שיתופית, במיקרו מוביליטי ובהליכתיות,
קידום תחבורה חשמלית ואוטונומית ועידוד מעסיקים במשק לאמץ עבודה היברידית ואפשרויות הגעה ירוקה

לעבודה.

yaniv@mobilityil.com – אשמח לרעיונות, הערות ואפשרויות לשיתוף פעולה     

- מה קורה אצלנו -

אנו מזמינים אתכם להצטרף לסדנאות המעסיקים השישית והשביעית של
Future Mobility IL שיעסקו בנושאים:  

22.11.21 - הפחתת גודש התנועה בעזרת מעסיקים - נרתמים יחד

13.12.21 - תחבורה חשמלית בקרב מעסיקים - איך עושים את זה נכון?

הסדנאות ישלבו מגוון מומחים מהמובילים בישראל ויתנו כלים פרקטיים לייעול היוממות בקרב עובדי
החברה.  

<<להרשמה>>

**המפגשים מיועדים למנכ"לים/ סמנכ"לים/ מנהלי תפעול בארגונים**

אנו מזמינים אתכם לצפות בהקלטה ובתוצרי סדנת המעסיקים שהתקיימה בנושא תחבורה חכמה בארגונים -
היסעים לפי ביקוש בקישור זה

ב-19.10 נערכו שולחנות עגולים בנושא תחבורה לאנשים עם מוגבלות, חסמים ופתרונות בהובלה של
ארגון ג'וינט ישראל, כחלק מפרויקט "ישראל מעבר למגבלות". אנו היינו שותפים בתכנון וארגון האירוע וכן
לקחנו בו חלק פעיל. באירוע נכחו משתתפים רבים מהמגזר העסקי, נציגי ממשלה, חברות אזרחיות, אנשים עם

מוגבלות ומשפחותיהם, אנשי אקדמיה וכד'.

הנושאים שנידונו בשולחנות העגולים:
1. הזדמנויות בתחבורה שיתופית לאנשים עם מוגבלות – כולל מערכי היסעים.

2. תחבורה ציבורית (עירונית ובין עירונית) לכולם – כולל הכשרות נותני שירותים.
3. פלטפורמות טכנולוגיות – כולל דיון על אפליקציית הנגישות.
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לסקירה >>
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- אירועים נוספים -

נשים מובילות מיקרו-מוביליטי
 

הנכם מוזמנים לאירוע ייחודי לעידוד רכיבת נשים על כלים דו גלגליים

Women in Mobility, עמותת "ישראל בשביל האופניים" וחברת Bird מזמינות אתכם לקחת חלק בקידום
תחום המיקרו-מוביליטי ולרכוש כלים לרכיבה בטוחה. את האירוע יכבדו שרת התחבורה, מרב מיכאלי, וסגנית

ראש עיריית תל אביב-יפו, מיטל להבי. 
 

יום ה', 28.10.21, ב-8:30, כיכר הבימה, ת"א
לינק להרשמה - כאן

כנס יום תחבורה ציבורית 2021

תחבורה היום ומחר, מזמינים אתכם לכנס שיארח דוברים ודוברות שונים ומגוונים מהמשק סביב נושא
התחבורה הציבורית 

הכנס יתקיים ביום ה', 28.10, בין השעות 9:00-14:00, בסינימטק, ת"א 
לינק להרשמה - כאן

** הכנס יתחיל בזמן, המשתתפים מתבקשים לשבת באולם בשעה 8:55

The Prime Minister's Smart Mobility Summit 2021
 

כנס התחבורה השנתי של משרד ראש הממשלה יתקיים ב8-9.11 במלון דייויד אינטרקונטיננטל
ת"א 

בואו לפגוש את קהילת התחבורה החכמה של ישראל
קישור להרשמה - כאן

Startups Looking to Raise
 

EcoMotion is pleased to invite investors to the "Startups Looking
to Raise" session on November 9th during the Smart Mobility

Summit 2021
 

The event will take place in person from 2:00pm – 3:30pm
Space is limited so REGISTER HERE to save your spot!  
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