אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

סיכום אירועים
תכנית התחבורה לממשלה הקרובה
בועדה הציבורית שערכנו החודש הצגנו את תכנית התחבורה המומלצת .התכנית מורכבת מארבעה
מהלכים עיקריים בנושאים שונים :ניהול תנועה מטרופולוני ,רפורמות במיסוי ,תחבורה ציבורית וקידום
התחבורה השיתופית.
במהלך הועדה ,אסף זגריזק ,כתב התחבורה של  Ynetהציג שאלות חשובות לשאול מרידור ,ראש
אגף התקציבים לשעבר במשרד האוצר .מרידור ציין "שמשרד התחבורה מבין היום שבנייה של נתיבים
ומחלפים נוספים לא ישנו את המצב .".הוא מוסיף" ,שהמערכת צריכה להשתמש בכלים יעילים יותר על
מנת לשנות את ההרגל בשימוש הרכב הפרטי והנוחות שיש בו".
התכנית מכילה פתרונות שמותאמים לטיפול הממשלה ולכן ,בחרנו אותם מבין שאר הפתרונות.

לצפייה בהקלטת הועדה<<
לעמוד הועדה באתר<<

מה חדש?
מענה של אורי יוגב ,יו"ר  Future Mobility ILלמשרד
התחבורה בנושא התממשקות לפלטפורמה
אפליקטיבית
המענה כלל חזרה על המלצות שאספנו בדיון מקצועי שערכנו השנה ובכלל לאחר פרסום קול קורא של
משרד התחבורה בנושא התממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית.

למכתב <<

מד ה MaaS-הלאומי בתרגום לאנגלית
החודש פרסמנו תרגום לאנגלית של מדד ה-
 MaaSהלאומי של .Future Mobbility IL
אפשר למצוא בו :בחינה מקיפה והשוואה של
מדינת ישראל )תוך הדגשת מטרופולין תל
אביב ,ההומה והצפוף בישראל( והתקדמותה
בתהליכי הטמעת  MaaSביחס למדינות
ומטרופולינים אחרים כמו שטוקהולם ,אמסטרדם
או סינגפור.
המדד מאפשר לציבור ,למקבלי ההחלטות,
לספקי השירות ולהוגי המדיניות לקבל אומדן
מדויק ומבוסס נתונים לגבי מצבה של ישראל.
כמו גם התמקדות בנקודות החוזקה ונקודות
החולשה.

למד ה MaaSבמתורגם<<

אורי יוגב בראיון על בעיית הפקקים
מאחר והפקקים נמצאים בכותרות המרכזיות,
יו"ר  ,Future Mobility ILהתראיין בתוכניתם של
גולן יוכפז וענת דוידוב ב.103FM
בראיון הוא הזכיר את התשלום לתחבורה
ציבורית ,אך גם התייחס לפקקים" :עוצמת
הפקקים בכביש תגרום לנו לעשות שינויים".

לקריאה מורחבת<<

חדשות מהארץ
 OPCרכשה  51%מספקית הטעינה ג'ינרג'י
ג'ינרג'י שהוקמה ב ,2008היא ספקית טעינה
לרכב חשמלי .יש לה מאות עמדות טעינה
ציבוריות ואלפי עמדות טעינה פרטיות.
החיבור בין שתי החברות מעניק חיבור ישיר
לצמיחה של מכוניות חשמליות במדינה ועל הצפי
ששוק זה יחצה את רף ה 5,000מכוניות לשנת
.2021
לכתבה<<

עיריית תל אביב-יפו ממששת את החזון:
סגירת כבישים בשכונות והרחבת המרחב
הציבורי להולכי רגל ולרוכבי אופניים
עיריית תל אביב מקדמת בשיתוף התושבים,
סגירה של שכונות שלמות לתנועות רכבים או
לצמצום ניכר של תנועת רכבים על מנת
להפחית זיהום אוויר במרחב העירוני
לקריאה נוספת <<

משרד האנרגיה מפרסם :הפחתה של
 80%בפליטות גזי החממה במשק עד
שנת 2050
כחלק מהתמודדות עם משבר האקלים ,משרד
האנרגיה קובע יעדים חדשים לטובת מעבר
לתחבורה חשמלית ולשינויים נוספים.

לכתבה<<

העבודות להקמת הרכבת הקלה בתל
אביב משפיעות על התחבורה הציבורית
בגוש דן
הרפורמה שביטלה קווי אוטובוס ,שינתה מסלולי
קווים והוסיפה גם קווים חדשים מתרחשת
בצמוד לעבודות על הרכבת הקלה בתל אביב

לכתבה<<

תזכיר חוק האקלים של המשרד להגנת הסביבה זמין
להערות הציבור
פרסום התזכיר נועד ליצור שיח בנושא החוק עם
האזרחים.
מדינת ישראל חייבת להתמודד עם שינוי
האקלים ולקדם מדיניות שמונעת ומצמצמת
פליטות גזי חממה על פי יעדים .מלבד זה,
קיימת השפעה על האנושות וזאת סיבה נוספת
לחשיבות החוק.

לקריאה נוספת<<

חדשות מהעולם
משרד התחבורה האמריקני מקדם את
טכנולוגיית הדור החמישי במכשירים
החכמים
לאחר שהועדה הפדרלית לתקשורת
קבעה שהדור החמישי טומן בתוכו
פוטנציאל גבוה לתקשורת בין כלי הרכב
לבין הנוסע ,גורמי הממשל מקדמים את
יתרונותיו בחיי המשתמשים.

לכתבה <<

שימוש בבינה מלאכותית לשיפור
התעבורה :אלגוריתם חדש ילמד את
תגובות האירועים של הנוסעים בכביש
בטנסי שבארה"ב מקדמים פרויקט שבו
אלגוריתם ילמד את התנהגות הנוסעים במצבים
שונים על כבישים מהירים.

לכתבה <<

לונדון הקצתה כ 15-מיליון ליש"ט
לטובת שדרוג ותחזוקה של הכביש
לכניסה של מערכות חכמות
הכניסה של הרכבים האוטונומיים דורשת
התאמה של הכביש ושינויים אלה דורשים תקצוב
חדש .בנוסף ,הכסף יושקע בתיקונים
תעבורתיים לאחר שבמשך שנה היו הגבלות
וסגרים בכל העולם.
לכתבה <<

ראיונות ומחקרים

מומחים בתחום התחבורה מספקים
פתרונות למחדל הפקקים
בעקבות הפקקים שלא נגמרים ,צוות של
מומחים ריכז ארבע פתרונות שימושיים לטובת
המטרה.

לקריאה<<

מהפכה של נסיעה בזמן קורונה
הקורונה יצרה שינויים בתחום התחבורה
שראויים להישאר על מנת להמשיך להתנהל
בצורה ירוקה לסביבה.
חברות סטארט-אפ רבות מקבלות סיקור על
פעילתם הירוקה לסביבה בתחום התחבורה.

לטור הדעה<<

פעילות הסברה להורדת הנהגים
שמשתמשים במריחואנה במהלך נהיגה
השפעה של מריחואנה בזמן נהיגה הוכחה
כמסוכנת והמספרים מדברים בעד עצמם.
עכשיו ,בארה"ב מפיצים סרט קצר עם מסר
סאטירי ומשעשע על הסכנה המדוברת.

לטור הדעה<<

אירועים
"שולחן עגול ישראל" תקיים מפגש בנושא סביבה
ב 1.6נתארח במפגש שבו נרחיב על נושא
שימוש בתחבורה דלת פחמן ,כחלק ממפגש
שיקדם את העלאת המודעות לאיכות הסביבה.

עיריית תל אביב-יפו תקיים מפגש בנושא התחבורה
בעיר
ב 3.5יתקיים מפגש פתוח )שדורש הרשמה
מראש( לגבי אפשרויות התחבורה והרחבתם
בעיר .המפגש מתכנס לרגל אירועי הסביבה
השונים שבמרכזו ,יום כדור הארץ.

לרישום<<

תערוכת הסטארט-אפים הוירטואלית של Eco
Motion
הגשת הבקשות לתערוכת הסטארט-אפים
הווירטואלית של  Eco Motionנפתחה.
התערוכה הוירטואלית תתקיים ב 18-20למאי.
להגשת בקשות<<
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