
 

 .לתהליך ההטמעה והיישום של פתרונות תחבורה חכמההצטרף קים ומזמינים אתכם לאנו מודים לכם על השתתפותכם בסדנת המעסי
 

ה דאל מקומות העבוהגעה שימים לבעיית החברות שונות המציעות מגוון פתרונות יקשר עם  יצירתבחוברת זו ניתן למצוא מידע ודרכי 
את ישראל צעד  ו ממליצים לכם, המעסיקים הגדולים במשק, לקחת את היוזמה לידיכם, ליצור קשר ולקדםואנ באמצעות הרכב הפרטי

 .מהנוסף קדימה אל עבר מהפכת התחבורה החכ
 

 שלכם,
Future Mobility IL 



 

חיסכון בעלויות למעסיק – הוצאות רכב, הוצאות חנייה, שעות עבודה.

נוחות מירבית לעובד בהגעה לעבודה.

עלייה בפרודוקטיביות של העובדים – מגיעים ללא "עצבים" מהפקקים, זמן הנסיעה הוא זמן מנוחה עבורם.

תפיסה כ"הטבה" של המעסיק וחיזוק המחויבות למקום העבודה.

היבטים סביבתיים ואחריות תאגידית – הפחתת פליטות מזהמים, הפחתת גודש התנועה.תחום תוך חיסכון כלכלי מובהק.

אסטרטגיית הטמעת תחבורה חכמה בארגון

בדיקת כדאיות כלכלית להטמעת פתרונות חכמים

הצבת יעדים לארגון בהתאם למשאבים הקיימי: הפחתת ההגעה ברכב פרטי, שיפור שביעות הרצון בקרב העובדים, חסכון

כלכלי ועוד.

למידה ומדידה של הפרויקט - הערכת אפקטיביות כמותית ואיכותנית.

סיוע בבחירת נותני שירות מתאימים על פי מאפייני וצורכי הארגון

מי אנחנו?

 

Future Mobility IL הינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ) השמה לה למטרה להפוך את ישראל למובילה עולמית ביישום
Mobility As A Service באופן יעיל ומקיים. החברה פועלת ליישום פתרונות שיתרמו ליצירת יתרון כלכלי תחרותי למשק
הישראלי, צמצום עומסי התנועה, צמצום תאונות הדרכים ונזקיהן, הקטנת פליטת מזהמים, החיסכון בעלויות הסעת אנשים והעברת

מוצרים. הארגון מהווה פלטפורמה רחבה המאגדת את כל מחזיקי העניין הרלבנטיים בתחום לבצע בחינה מקיפה ועניינית של מגוון

אפשרויות לקידום MAAS בישראל. זאת, באמצעות טכנולוגיות ותשתיות הניתנות ליישום במדינת ישראל בטווח הזמן הקצר

והבינוני, לתועלת הציבור.

 

מדוע נכון לארגונים להטמיע פתרונות חכמים להגעה ירוקה לעבודה?

 

 

Future Mobility IL מכירה את השוק לעומק– צורכי המעסיקים, הרגולציה בתחום, היצע השירותים הקיים בתחום
והתפתחויות בתחום, קשר הדוק עם חברות התחבורה החכמה, מנהלות התעסוקה, והיבט תמרוץ העובדים. לאנשי הצוות שלנו יש את

הניסיון והידע לבצע עבודות עומק כלכליות שיבטיחו את השגת יעדי הארגון בתחום תוך חיסכון כלכלי מובהק.

 

אנו מציעים לארגון ייעוץ בתחומים הבאים:

 

ליצירת קשר:

Michal@mobilityil .com מיכל גלברט - 054-7247899, 

 

Shai@mobilityil .com ידגר - 054-2275046,  שי 

ות, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתי

ו"ר רכבת י ו ממונה על אגף התקציבים באוצר 

ישראל. שימש כיועץ הכלכלי לראש הממשלה

ו"ר הוועדה המייעצת למועצה הלאומית י ו  

לכלכלה.

ר " ו י ו ד  ס י י מ  - ב  ג ו י י  ר ו א
ן ו י ר ו ט ק ר י ד ה

בוגרת אגף התקציבים במשרד האוצר בתחומי

ן בהייטק ו ניסי המו"פ וההשכלה הגבוהה. בעלת 

יעוץ כאנליסטית בכירה וכלכלנית בחברת הי

ו האפט. זי  BDO

ת י ל " כ נ מ  - ט  ר ב ל ג ל  כ י מ

ניברסיטה העברית,  בוגר האו

ות היועצים למנכ"ל משרד שימש כחלק מצו

האנרגיה.

ם י ט ק י ו ר פ ז  כ ר   - ר  ג ד י י  ש

, אחראית ן ו וכימיה בטנכי סטודנטית להנדסת חומרים 

ירוקה לעבודה, וקידום התחבורה על קידום הגעה 

הציבורית והשיתופית

מתמחה  - י ר ז ו ע ת  ר אפ

https://he-il.facebook.com/FutureMobilityIL/
https://ve.linkedin.com/company/future-mobility-il
https://www.futuremobilityil.com/


 ה צורף אייל

 

 ה חכמ תחבורה לה שיתופית וללכלכ יתומחאיילה צורף היא מ 

 

אקדמיים, בארגונים, מרצה אורחת בתואר שני במגוון מוסדות  מרצה

 . השונים שיתוףמנהלת סדנאות לארגונים בנושאי 

של  והתחבורה השיתופית החכמה צורף היא יועצת הכלכלה השיתופית 

ם חכמה בארגוניהתחבורה ה ומשרד הביטחון, מובילה את קהילת ה"לצ

- ארגונים נוספים מתחומי הפיננסים, הפארמה, ההייגדולים, ומייעצת ל 

הטמעת טכנולוגיות  אימוץ ותוך סיוע לחברות וארגונים ב, טק ועוד

 בתחום. 

 ם וחברות מסחריות: תהליכי העבודה של צורף בארגוני 

      שאבים הקיימים של החברה מול המך צורניתוח ה      

 מתן לארגון ת הטכנולוגיות הקיימות והתא ניהול תהליך בחינ     

 (  מכרז ם נדרש)א בהובלת מכרז לבחירת הטכנולוגיה הזוכה סיוע      

   טכנולוגיהניהול תהליך ההתקשרות עם חברת ה      

ת בניי על בארגון )לרבות ניהול תהליך ההטמעה של הטכנולוגיה בפו      

 ה(  מוכדו מיים, קבוצות הטמעהפני יניםקמפי

לת החלטה האם טרם קבאה או סדנא בנושא, ן גם הרציניתן להזמ 

 . התחום מתאים לארגון

 

 ר:ליצירת קש

 0507258588 –איילה צורף 

tsoref@gmail.com 

www.tsoref.com 
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 מסייעים לחסוך בהוצאות על היסעים  - יישום אנשים ותוצאות

אם להודות על האמת, בשנים האחרונות קסמה של הטבת רכב החברה 

מנת חלקם    הלך והתפוגג, טרום המשבר התלונות על "עמידה בפקקים" הינו

פתרונות תחבורה ציבוריים, עצם המחשבה לוותר על של רבים, ובהעדר 

אבל היום המציאות היא שונה,   .הטבת רכב החברה נחשבה כמשהו לא סביר

היום אנו כבר במציאות של הישרדות. מציאות שתוביל את המשק לתהליך 

עובדים, של אחוז אבטלה גבוה, של תחרות   ארוך של מיתון, של ירידה בשכר

פתאום ויתור על הטבת רכב החברה נראה  .קשה יותר בשוק העבודה 

 .כפתרון ישים ומציאותי 

היא חברה מובילה  ,על ידי ישראל יוגב ורמי יוסף  1987אשר הוקמה ב ,""יישום אנשים ותוצאות -קצת עלינו 

זוכות חברות רבות לשפר את  ,במסגרת פעילותה  .ביצועים בארגונים בתחום פיתוח מצוינות עסקית ושיפור

  .במכלול הפרמטרים המשתנים בסביבתן העסקית ,מדי שנה ,ביצועיהן

,  את כמות כלי הרכב בחברהלצמצם אם אתם רוצים  ,בהוצאות החברה על הסיעים לחסוךרוצים אם אתם 

  בהיסעים חכמים.את עובדי החברה לשימוש להעביר אם אתם רוצים 

 ופתרונות ישימים עבורכם ג תובנות מקצועיות  ולהציהרב, אנחנו מציעים לתרום לכם מניסיוננו 

 ? מה אנחנו מציעים

והכנת תשתית לבניית פתרונות מיפוי ההוצאות הסיעים בחברה, אבחון מקצועי, קצר וממוקד של עריכת 

 מותאמים לחברה: 

 החזרי נסיעות ושימוש ברכבים פרטיים אבחון כל מרכיבי ההוצאה השונים על רכבים,  •

מיפוי הצרכים התפעולים של החברה, מיקום מגורי עובדים, עבודה במשמרות, יציאה לפעילות חיצונית   •

 ועבודה  במתווה קורונה

 גיבוש תוכנית עבודה ואישורה בחברה  •

 יישום לווי והטעמה  •

 יצירת קשר

 

 

 ישראל יוגב                                                                 רמי יוסף                             

                          050 4304376                                                        054-4304368   

                  rami@yissum.com                                              Israel@yissum.com 

http://www.yissum.com/
mailto:rami@yissum.com
mailto:Israel@yissum.com


מעצבים
תחבורה חכמה

לך ולארגון שלך

RYDE היא פלטפורמת חכמה שמנהלת ומייעלת מערכי תחבורה מורכבים עבור 
ארגונים, עיריות, וספקי תחבורה. בעזרת אלגוריתם בינה מלאכותית המקשרים 

בין כל בעלי העניין הרלוונטיים בהליך התעבורה בשקיפות מלאה, גמישות ובקרה 
ויכולה להפחית את תקציב התחבורה שלכם ב-30%.

RYDE מביאה איתה מעל עשר שנות פעילות בסיפוק פתרונות MaaS חדשניים ליותר 
מ-200 ארגונים ומציעה שילוב ייחודי של נסיון, ידע ומקצועיות חסרת פשרות. 

הצטרפו עכשיו והחזירו לעצמכם את השליטה בהוצאות התחבורה של ארגונכם.

RYDE חברה טכנולוגית מובילה בתחום בעלת 
ניסיון עשיר ובסיס לקוחות מגוון ורחב, מאמינה 
שניידות היא אחד האתגרים הגדולים של ימינו 

הנוגעת לכל אחד ואחת מאתנו. 

לצפייה בסרטון אודות החברה
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חיסכון של 30% ושליטה מלאה
 RYDE הפתרון האינטרנטי המתקדם והמאובטח של

מאפשר לארגון לנהל מערך הסעות בקלות וביעילות תוך 
כדי השגת חסכון של 30% בממוצע מתקציב ההסעות.

האלגוריתם המתקדם של RYDE מפיק הזמנות נסיעה חכמות 
ויעילות המותאמות לשקף את מדיניות החברה ואילוציה 

וכוללות נתיבי נסיעה אופטימליים, משך הנסיעה, רשימות 
נוסעים ותחנות, סוג הרכב )מס' מושבים(, נהג ועלות הנסיעה.

שליטה מרכזית, תפעול מבוזר
האפליקציות של RYDE מספקות חוויית משתמש ייעודית 

לכל סוג משתמש. ממשק תפעול נוח ומרכזי מאפשר 
לאחראי ההיסעים ניהול ובקרה בלחיצת כפתור.

לכל ספק יש גישה אינטרנית לנתונים שלו בלבד באמצעות 
אותו ממשק. בשטח, יישומון לטלפון חכם מאפשר לעובד 
לבצע שינויים והזמנות בשירות עצמי בהתאם להרשאות. 

עבור הנהג, יישומון ייחודי מנגיש את כל פרטי הנסיעה לכל 
אורך הדרך ומאפשר מעקב GPS בזמן אמת.

דוחות לניהול, שיפור וייעול
הדוחות של RYDE מייצרים שקיפות שמאפשרת ייעול.

מה העלות הממוצעת להסעת עובד? מהו הקו הכי יקר 
במערך? כמה עלה התפעול בחודש המקביל בשנה שעברה 

ומה תקציב ההסעות החזוי לחודש הבא?
RYDE מספקת דוחות רבים שמאפשרים לך לנהל טוב יותר 

את מערך ההיסעים בארגון שלך.

איך זה עובד?
מערכת RYDE מפיקה הזמנות נסיעה לספקים בהתאם 

לביקושים במערכת. המערכת קובעת נקודות איסוף בהתאם 
למדיניות החברה, ומתאימה את סוג הרכבים לכל משימה.

RYDE יודעת להתחשב באילוצים שונים כמו זמן השהייה 
ברכב, מרחק הליכה לנקודת האיסוף ועוד. הפקת ההזמנות 

יכולה להיעשות בכל תדירות, בהתאם לצרכים.
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הפתרונות שלנו:
לא משנה כמה מיוחד מערך ההיסעים שלך, אנחנו נדע להתאים את הפלטפורמה שלנו 

לצרכים שלך. כל צרכי התחבורה השיתופית שלך במקום אחד.

מסלולים דינמיים

פלטפורמה לניהול דינמי של כלל מערך 
ההיסעים של עובדי הארגון.

RYDE תתאים את המסלולים וגודל הרכבים 
בכל יום בהתאם לביקוש, לצרכים ולמדיניות. 

הטכנולוגיה המתקדמת של RYDE בונה את המודל 
האופטימלי בהתאם לצרכים ולמדיניות הארגונית. 
המערכת מאפשרת להפיק באופן שוטף נתונים 
מפורטים שיאפשרו לשפר את המערך הקיים 

כך שהארגון שלך יכול ללמוד, לתחקר, להשתפר 
ובסופו של דבר להוריד עלויות באופן משמעותי 

כ- 30% חסכון בממוצע.

שאטלים חכמים

הדרך החכמה, הנוחה והחסכונית להביא את 
העובדים של הארגון לאזורי תעסוקה.

המערכת של RYDE מאפשרת לאזורי תעשייה, 
מרכזי עסקים ואזורי תעסוקה להציע מערך 

של שאטלים חכמים לפי ביקוש כדי לאפשר 
לעובדים להגיע בצורה נוחה ויעילה לעבודה 

באופן שיתופי כך שככל שכמות הנוסעים עולה, 
ההוצאות על הנסיעה יורדות.

נסיעות מיוחדות לשדה התעופה

בפעם הבאה שתצטרכו לשלוח עובדים לחו"ל 
תוכלו לעשות זאת בדרך חכמה.

לקוחות RYDE נהנים מתמיכה מלאה בכל הנוגע 
למערך הנסיעות לשדה התעופה, באופן חכם 
ומתקדם שיבטיח הגעה קלה ונעימה אל שדה 

התעופה בלי דאגות ובלי איחורים.

רכב שיתופי לארגון

משדרגים את רכבי האיגום של הארגון לצי 
שיתופי חכם לנוח לשימוש העובדים.

ארגונים רבים מחזיקים ברכבי איגום לשימוש 
העובדים במהלך שעות העבודה, אך לרוב 

מתקשים בניהול השוטף של המערך באופן יעיל 
ונוח. באמצעות עם RYDE ניתן לנהל את כל המערך 

על בסיס אפליקציה להזמנה ופתיחה של הרכב 
בטכנולוגיית Keyless ועל פי מדיניות החברה.

www.ryde.co.il   |  eitanb@goryde.com   |  052-6802948   :לפרטים נוספים ותיאום פגישה



www.ryde.co.il   |  eitanb@goryde.com   |  052-6802948   :לפרטים נוספים ותיאום פגישה

ממגוון לקוחות החברה:

זיגי אריאלי
אחראי מערכות אינטגרציה ומובייל | בזן 

מערכת RYDE הביאה להתייעלות וחיסכון ניכר במערך ההיסעים שלנו, אנחנו 
מקבלים שירות ללא דופי ונהנים מהעוצמה של חברה מנוסה ומקצועית.

מירי פלג
סמנכ"לית מערכות מידע | דקסל פארמה 

המערכת של RYDE חוללה מהפכה בתחום ההיסעים של החברה ולצד חיסכון 
ניכר בעלויות תרמה להעלאת שביעות הרצון של העובדים.

ניר לנדאו
מנהל רכש | אגד 

בזכות היכולת הטכנולוגית והשירות הקשוב של RYDE הצלחנו לבצע רפורמה 
אדירה במערך ההיסעים המאתגר והמורכב של אגד.



RIDES THAT REALLY MATTER.

Via is here for your community.

Flexible system and software design.

• An ability to service your critical 
employee community, with transit 
to and from approved work places, 
with other approved passengers.

• A service that can manage a 
diverse vehicle fleet from different 
operators, all in one system, with 
a driver app that can work on 
various devices, including phones 
with limited performance.

Mobility services for 
essential employees.

• A rider app for booking rides in 
advance or in real-time, as well 
as phone bookings.

• A full suite of administrative 
tools so you can track how your 
service is meeting the needs 
of multiple organizations and 
employees as the shape of 
COVID-19 changes in your area.

platform@ridewithvia.com | ridewithvia.com/solutions

To help increase social distance and stop the spread of COVID-19, many 
cities and countries are decreasing or shutting down public transportation. 
But essential employees — healthcare, government, and delivery workers 
— still need to get to work in order to help those who are in need and at risk. 
At Via, we are available to put our technology and operational expertise to 
work for government, city, healthcare, and transit authorities, so that you 
can provide mobility services to help critical employees get to work safely.

Via’s technology can help you quickly set up a safe, reliable, and efficient 
transportation service that is built for critical workers.

Our technology can transform your existing transit system into a dynamic 
operation that shuttles employees to and from multiple places of work and 
home, while allowing for social distancing required by concerns over COVID-19 



Transportation, 
instantly 
modernized.

Reliable.

Our advanced routing ensures your 
employees get to their work safely 
and on time, helping them provide 
essential services. Employees can 
schedule their rides in advance or 
on-demand — so the question of how 
to get to work is their last concern.

Efficient.

By streamlining all pieces of your 
transportation network into a single 
platform, you’ll improve quality of 
service, maximize health safety for 
employees, and have a view into how 
the transit network is performing.

platform@ridewithvia.com | ridewithvia.com/solutions

Centralized tools 
to manage quality 
and service.

Quick.

Using our advanced technology 
and operational experience, we 
can quickly and affordably set up a 
service that meets your needs. We 
will also ensure that it is structured 
to readily adapt to fast-changing 
needs on the ground.

Flexible.

Our technology allows you the 
flexibility to decide how to structure 
the most effective service. We 
can help optimize your existing 
fleet, software, and service best-
practices, depending on your needs. 
For example, customizing supply 
to ensure there are available rides 
during key shifts, and creating 
common dropoff points at your 
facility to comply with evolving 
policies.

We help cities and employers 
focus on keeping their entire 
community healthy by providing 
transit tools that get essential 
workers to work safely and with 
their health in mind.

Via’s technology gives you a clear 
view of what’s going on across the 
transit network as you adapt to the 
changing needs of your community. 
With our console, you can manage 
vehicles and customer support in 
real-time, make key changes based on 
evolving protocols, and much more.



DRIVING YOUR COMPANY FORWARD.

Safe and secure transportation for your employees.

A shuttle to transport your employees safely.

Let’s get back to work. 
Together.

platform@ridewithvia.com | ridewithvia.com/solutions

As states and governments start thinking about reopening cities, 
companies have an opportunity to provide safe and reliable transportation 
to their employees, recognizing that COVID-19 is still a worldwide concern. 
Via can help set up a solution that is right for your company.

Via can quickly launch and operate a shuttle service to mobilize approved 
employees from home to your workplace and back, through shared or 
Private rides. The service can enable on-demand rides readily available at 
any moment, or pre-scheduled transportation for those routine trips that 
can be planned ahead of time, depending on the needs of your employees.

Focus on your work. We’ll get your employees there.
Provide a safe and reliable way for your employees to commute. We’ll 
handle all the logistics to make it happen.

Customize your safety measures.
You can decide which vehicles operate each day, what cleaning schedules 
look like, which drivers drive for your service, or when employees get to 
work to minimize interactions.

Hassle-free and easy to use.
It’s simple and convenient and requires minimal interaction on your part. 
Employees can book rides through an app and track their ETA and route 
while on the road.

Handle your finances the way you want to. 
With a flexible payment system, you decide who carries the cost of rides, 
you or your employees.



A solution that 
keeps employee 
safety top of 
mind.

A safe, closed network of shuttles:

• Set up an exclusive environment 
for your employees through a 
rider authentication system.

• Segment employees into groups 
to help reduce their number of 
interactions.

Contact tracing capabilities:

• Provide you visibility into ridership 
and sharing history to rapidly 
respond, inform, and react in case 
of virus exposure.

platform@ridewithvia.com | ridewithvia.com/solutions

Social distancing compliance:

• Operate high capacity vehicles with 
a maximum number of riders per 
vehicle. 

• Equip drivers with PPE and conduct 
daily temperature checks to 
minimize risk of exposure.

• Provide drivers with schedules 
that allow for frequent vehicle 
sanitation.

• Use standard digital payment 
methods designed to help maintain 
social distance between riders 
and drivers.

Like you, we strive to get your 
employees to and from work 
safely, without compromising 
their health and well-being. 
Our advanced technology and 
operational expertise is built with 
these critical factors in mind:

A flexible 
operating model.
We can manage the operation of 
your service from top to bottom or 
we can work with a transit operator 
and use Via’s technology to power 
it. With more than 100 partnerships 
across the globe, many on private 
shuttles, with some of the largest 
companies in the world, we can 
provide expertise and flexibility 
in shaping the model that best 
addresses your needs.



שילוב מושלם בין טכנולוגיה חדשנית למומחיות 
במתן שירותים. יעילות תפעולית תוך כדי תנועה.  

 צאו לדרך וגלו כיצד

עידן חדש בניהול  
הסעות עובדים וציי רכב

כל המידע, בזמן אמת במקום אחד ובגישה נוחה

מוצרים | תוכנות ניהול 

שיפט מפתחים תוכנות ניהול בדגש על אוטומציה, יעילות תפעולית, הטמעת מדיניות החברה והסכמי 
 השירות עם הספקים, ניתוח נתונים ושקיפות לכלל המשתמשים. 

  Shift Live LTD  | תנאי שירות ופרטיות

ליצירת קשר

מענה לכלל הפרמטרים ובעלי העניין בניהול מדוייק ונגיש 
לניהול מערך ההיסעים End to end שיפט מציעים פתרון וציי רכב בשימוש כלים טכנולוגים ומבוססי 

נתונים. שירותי הניהול יסירו את כאב הראש של ניהול מערכי ההיסעים בארגון. 

פתרונות | שירותים מנוהלים 

שירותי סדרן 

שירותי מוקד 

ניהול פיננסי 

תכנון יומי של הנסיעות בהתאם לדרישות על 
בסיס מדיניות החברה. 

תכנון יומי של הנסיעות בהתאם לדרישות על 
בסיס מדיניות החברה. 

בחינת עלות לק"מ ביחס לסוגי רכבים, משך 
נסיעה ומתן המלצות למחירונים אופטימליים. 

שירותי מוקד

ניהול פיננסי

שירותי סדרן

BI - Data Analytics

תוכנה לניהול היסעים 

תוכנה לניהול נתונים

תוכנה לניהול ציי רכב

תוכנה ואפליקציה לניהול מערך הסעות במוסדות וארגונים. 
צור שקיפות ושפה משותפת בכל שלבי שרשת התפעול החל 

מהרשמה לנסיעה, תכנון נסיעות אופטימלי, בקרה בזמן 
אמת, ודוחות התחשבנות, בינך לבין חברת ההיסעים וכלל 

מקבלי השירות.

תוכנה לניהול ציי רכב במוסדות וארגונים. 
נהל את נתוני הרכבים והנהגים - אישורים, רישיונות, 

אירועים, מבדקים חודשיים במקום אחד 
וקבל תזכורות אוטומטיות לעדכונים במידת הצורך.

קבלו תובנות לגבי מערך ההיסעים שלכם בכדי שתוכלו 
לקבל החלטות מבוססות נתונים! 

מערכת ה bi שלנו אוספת מצליבה ומציגה נתונים ממס' 
מקורות מידע שעל בסיסם תוכלו לקבל תמונת מצב במערך 

ההיסעים שלכם משלב התכנון ועד שלב חווית המשתמש 
והשירות שאתם מקבלים. זהו מגמות והתייעלו תוך כדי 

תנועה

עוד פרטים

עוד פרטים

עוד פרטים

עוד פרטים

מפה 

תחנה 1: ישראל ישראלי

תחנה 2: צחי כהנא

תחנה 3: איגור נסטרנקוב

תחנה 4: ענת מולכו

05:28 

רח׳ הרצל 3, כפר סבא

05:31 

רח׳ המייסדים 75, הוד השרון

05:33 

רח׳ המייסדים 111, הוד השרון

05:36 

רח׳ המייסדים 111, הוד השרון

   סידור      פרטים         קנסות     הסטוריה

יום ג׳ 31.12.20 

הוסף נוסע/תחנה

מסלול זמן 00:56 |  מרחק 32.4 ק״מ |  תנועה 

שמירה וסגירה 

משימות שמועד סיומן עבר (5)

לפני 20 יום 23.11.20 פג תוקף רישיון רכב של יובל

רישיון נהיגה של עדי גדות

חתימת חוזה ספק

לפני 11 יום 12.9.20

לפני 8 ימים25.9.20

רכבים

נהגים

ספקים

פג תוקף רישיון רכב של יובל

טיפול שנתי לרכב 34-892-99

רישיון נהיגה של עדי גדות

משימות שמועד סיומן קרב (4)

קצין בטיחות

רכבים

עוד 3 ימים1.10.19

עוד 17 ימים14.10.19

עוד 18 ימים15.10.19 נהגים

לך להתראות יומיות

16 19% 21839
ק״מ ממוצע לנסיעה  נסיעות מנוטרות  סה״כ נסיעות 

נסיעות מנוטרות

לקוח 

סניפים

חברת היסעים

סה״כ נסיעות 

משקאות הגליל 

רמלה מרכז

מרכז התחבורה

60 -  

50 -  

40 - 

30 - 

20 - 

10 - 

0 -

16.11.20 17.11.20 18.11.20 19.11.20 20.11.20 21.11.20

זמן נסיעה ממוצע בדק׳

       תפוסת מושבים       מכרז ופיננסי      הורדות ושימוש       שירות לקוחותשליטה ובקרהמאגר נתונים 

נסיעות יומיותנוסעים חברות וארגונים חברות היסעים 
361 134214,32842,177



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משימתנו הינה צמצום מספר הרכבים הפרטיים בכבישים

 אל ובחזרה מהעבודה ע"י העלאת האמון והכדאיות

 וחיבור בין מספר חברות מאותו אזור תעסוקה ל העובדים בתחבורה השיתופיתש

 

 

 

 

 

 רכב שיתופי חכם, בהזמנה מראש ובמסלול דינמי.

איסוף/פיזור לפי כתובת | אפשרות הזמנה עד לשבוע אפשרות לבחירת תחנת 

 מראש.

 מסלולי נסיעה אופטימליים לפי ביקושים. | מקום שמור ברכב. אין הפתעות.

 מסלולי נסיעה הכוללים תח"צ ושאטל.תכנון  

 פתרונות נסיעה נוספים:

 CARPOOL|   רכבים שיתופיים|  רכבים זעירים

 

 

 

 

 

 בקרה, פיתוח ושיווק

 .הצגת האפליקציה בפורום עובדים1

 .הדרכה לגבי אפשרויות השימוש באפליקציה2

 ."שולחנות עגולים" עם משתמשים ולא משתמשים3

 לכל פתרונות התחבורה We.Ride.פתיחת ספק אחד 4

 (כמות הנוסעים, הנסיעות ועוד).דוחות שימוש חודשיים 5

 .בקר נסיעה בזמן אמת6

 נסיעות בחודש . 2,000• מספר הנסיעות שנחסכו באזה"ת "עתיר ידע" כפ"ס: כ 

 (עובדים 1200מתוך ) 300• מספר העובדים אשר עברו להשתמש בפתרונות תחבורה: 

 חירום עבור "בנק הפועלים"ך הסעות בהפעלת מער•

 600בכפ"ס ) כ  תלמידי חינוך מיוחדע"י הורי  כמערכת הזמנה ומידע שימוש במערכת•

 תלמידים(



להצטרפות פונים לסתיו מצוות Gett פתרונות לעסקים,
 שזמינה עבורכם לכל שאלה במספר 0545406978

 stav.fuerstain@gett.com או בכתובת 

Future Mobility דרך סדנת המעסיקים של Gett מצטרפים לשירות העסקי של
ומקבלים 10% הנחה על החשבונית למשך חודשיים!

 
השירות העסקי מספק פתרונות תחבורה חכמים להסעות עובדים, 

נסיעות במונית ומשלוחים בפריסה ארצית.
הכל דרך פלטפורמה טכנולוגית אחת, תוך מקסום חוית הנסיעה העסקית,

בהתאמה לצרכים האישיים שלכם בארגון.
 

יתרונות נוספים:

מנהל תיקי לקוחות, צוות בק אופיס
ושירות לקוחות עסקי 24/7

ניהול ובקרה על מערך הנסיעות באמצעות
דוחות אונליין וניהול הרשאות בארגון

חסכון של עד כ-25% באמצעות מדיניות
נסיעות ואופטימיזציה לניהול נסיעות משותפות

שירותים עסקיים:



שלום רב, 
אנו קבוצת GoTo Israel מציעים פתרונות מוביליים לצריכת תחבורה כשירות בארץ ובאירופה.

עולם התחבורה כשירות )MAAS( צובר תאוצה בארץ ובעולם.

השירותים שלנו מאפשרים לך ולעובדים שלך התניידות קלה, מהירה ופשוטה להגיע לעבודה ולפגישות, 
ללא שימוש ברכב הפרטי או במוניות בתוך העיר ובין ערים. הפתרונות שלנו:

 
CAR2GO - רכבים שיתופיים במודל "הלוך - חזור" לנסיעות בטווח בינוני בעיר ומחוצה לה, המתומחר לפי 

שעות השימוש ברכב והק"מ שנסעתם.
Autotel / אוטותל - רכבים שיתופיים במודל "כיוון אחד" לנסיעות קצרות בתוך העיר המתומחר לפי דקות 

השימוש ברכב. 

ההגבלות הקיימות בתחבורה הציבורית עוררו בצורה מוגברת את הצורך למצוא פתרונות לנסיעות שלנו.
ארגונים גדולים וגופים מוסדיים מזהים את הצורך של עובדיהם בביטחון וודאות ורוצים לדאוג להם 

להתניידות למקום העבודה וממנו, לפגישות וכו'.
ישנה הבנה הולכת וגוברת להשתמש ברכב רק כשצריך על פני החזקת רכב בבעלות.

 
חברות כמו חברת החשמל לישראל, גזית גלוב ועוד כבר משתמשות בשירותינו באופן קבוע ויומיומי - 

לפגישות, הגעת עובדים לעבודה, נסיעות קצרות בתוך העיר ועוד.
כיום ישנם מעל 1,300 עסקים, עם כ-1,000 רכבים סה"כ, צמודי חניות פרטיות ונוחות מקסימלית בתל 

אביב, רמת-גן, גבעתיים, ירושלים, חיפה, נתניה, רעננה והרצליה. 

• השירותים שלנו מופעלים ב-100% באמצעות אפליקציה ייעודית, עם חשבונית מרוכזת בסוף החודש 
והיכר הוצאות מלא.

• אנו שומרים על שגרת ניקיונות גבוהה ברכבים שלנו וביטחון קהל המנויים שלנו הינו בראש מעייננו בימים 
אלו, ובכלל.

לשמחתנו, אנו יודעים להשתנות תוך כדי תנועה ולהתאים עצמנו למציאות החדשה ובאותו הזמן, לתת 
ללקוחותינו את היחס והשירות הטוב ביותר.

נשמח מאוד להציע לכם שיתופי פעולה מותאמים ותפורים למידות הארגון שלכם בפגישה ייעודית.

בברכה,

יותם פיירשטיין
מנהל תחום עסקים

YOTAMF@GOTOGLOBAL.COM
052.8962209



      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קצת רקע עלינו...
 

בשנת במסגרת תכנית התייעלות פנים אירגונית בקואופרטיב "אגד" ולאור החלטת הממשלה הוקמה 
 ."אגד הסעים"חברת בת חדשה בשם  2012

 
הוקמה לצורך מתן שירותי הסעות באוטובוסים לכלל המגזרים תוך כדי הפרדה  "אגד הסעים"

 מוחלטת מקווי השירות הציבורי שמתופעלים ע"י חברת האם "אגד".
 

בכל  לכלל המגזרים  במגוון סוגי רכביםאגד הסעים מתמחה במתן שירותי הסעות פרטיות  -
  ימות השבוע ובכל רחבי הארץ.

 דרום ואילת. צפון, מרכז, ירושלים   -צית סניפים בפריסה אר 5לחברה  -
 חדיש המתוחזק ע"י המחלקות הטכניות של חברת האם "אגד" רכביםלרשות החברה צי  -

 מחלקות אלה נותנות מענה בעת הצורך בכל רחבי הארץ.ושל היבואנים המובילים בארץ, 
על בסיס  בארגוניםבמתן פתרונות להסעה יעילה ומותאמת לעובדים אגד הסעים מתמחה  -

שיתוף פעולה עם חברות הטכנולוגיה המובילות בתחום במטרה תוך  טכנולוגיות מתקדמות
, בנוסף אנו מפעילים פרויקט לשפר את השרות ללקוחות תוך חיסכון והתייעלות בהוצאות
 בערים ירושלים וחיפה. תק (-תחבורה ציבורית חכמה בשת"פ עם משרד התחבורה ) תיק

 ים מותקנות מערכות לאיתור לווייני לשימוש מיידי ע"י גורמי השליטה באגד.בכל האוטובוס -
 יום בשנה לצורך מתן סיוע לנהגים בדרך.  365שעות ביממה,  24לחברה מוקד מאויש  -
 צי האוטובוסים וצוות הנהגים נתון לפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה כמתחייב בחוק. -
אדיבים ובעלי היתרים להסעת תלמידים אשר עברו החברה מעסיקה נהגים מקצועיים,  -

הכשרות בביה"ס לנהיגה של חברת אגד והם בעלי ניסיון עשיר בעבודה עם קבוצות 
 מאורגנות.

תחת הסכם קיבוצי ומשלמת  אשר מעסיקה נהגיםאוטובוסים "אגד הסעים" הינה חברת  -
 ומעניקה להם תנאי שכר מועדפים. 

קת אוטובוסים לחברות, ארגונים, וועדי עובדים, מוסדות גדולים ולקוחות החברה מספ -
-קק"ל, צה"ל, אלרפא"ל, תע"א, בין לקוחותינו נמנים: פרטיים אשר ממליצים עלינו בכל פה. 

 . ן, אגד תח"צ ועוד, אוניברסיטת בן גוריוהסוכנות היהודיתעל, משרדי ממשלה, שב"ס, 
 ה.נשמח לספק מכתבי המלצה לפי דריש -
 מחירון אגד הסעים הינו ללא תחרות ומתאים להלך הרוח בשוק ההסעות הפרטיות. -
 .SI 9301,  ISO 9001:2008 ני איכות המחמירים בענף: לחברה תק -
 (  wi-fiבכל האוטובוסים מותקנת  מערכת אינטרנט אלחוטית ) -

 

 טלפונים ליצירת קשר:
 03-9142527משרד ראשי  
 050-4701701נייד             

 03-9142522פקס            
 

 טל גולדברג  
                  אגד הסעים בע"מ –מנהל מכירות ארצי              

                                       talg@egged.co.il                                      
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התראהמתןידיעלההדבקהשרשראותשלמהירהקטיעהמבצעתSHIELDמערכת

מסראשר)קורונהחולהעםבמגעהיואשרהאנשיםכללגביהעירוניהקורונהלממונה

בעזרתהנדבקיםמעגלאתלאתרמאפשרהמערכת.(מאומתחולהלהיותואמתדיווח
טכנולוגיותעםיחד(person-to-location)מיקוםטכנולוגיותמספרשלהןשלשילוב

.באסיהבמפעליםעובדיםהסעותמערךבשימושכברהמערכת.(person-to-person)קרבה

ושמור על המשכיות קהילתיתהנוסעים הגן על ציבור 

ביצוע קטיעת של שרשרת ההדבקה על ידי איתור מהיר של נדבקים בקרב 

.מאומת בזמן שימוש בתחבורה ציבוריתלחולה קורונה שנחשפו םהנוסעיקהל 

?מערכות הסיעיםמסייעת לפתיחת SHIELDכיצד מערכת 
.תוך דקות במקום שעות* ביצוע קטיעה מהירה של שרשראות ההדבקה •

.שהיו חשופים לחולה קורונהנוסעים איתור מהיר של •

תוך דקות, קבלת ניתוח נתונים של מעגל ראשון ושני להדבקה•

עמידה בדרישות הן של הרשויות העירוניות והן של רשויות הבריאות•

לצורך חיטוי או סגירה, מוגדרים ברחבי העיר עם חשש לתחלואה גבוההאיזוריםאיתור •

צפופים בהתקהלות יתרהלאיזוריםקבלת התראות בזמן אמת להפרות נהלים או •

.על מנת לאפשר הסברה ורתימת הציבור למאמץהנוסעים שיתוף מידע עם ציבור •

Shield for Transportation
( Contact Tracing)מערכת לאיתור מגעים 

.מערכות תחבורה והסעותעבור 

מאפשרת המשכיות קהילתית במגזר העירוני

.בתקופת הקורונה

מרכזים  פתיחת 
קהילתיים

עמוד בדרישות
של התקנות

הגנה על ציבור 
הנוסעים

שמירה על  
פרטיות

סוסקינדיובל:התקשרותפרטי

0525321780שיווקמנהל
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