אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

 דבר המערכת -שלום!
מדינת ישראל ניצבת בימים אלה בפני אתגר משמעותי של שיפור מצב התחבורה ,על שלל האספקטים הכרוכים בו.
נדמה כי נושאים תחבורתיים ממלאים את סדר היום הממשלתי והתקשורתי ,וכי מתקיים שילוב כוחות של מגוון
שחקנים ,החל מארגונים חברתיים ,דרך שחקנים עסקיים ועד למקבלי ההחלטות ,על מנת לייצר פתרונות יצירתיים
בטווח הקצר ובטווח הארוך.
כמובן שעצם העיסוק בנושא והחלטת הממשלה להקצות תקציבים משמעותיים לפתרונות הם חשובים ומבורכים ,אך
חשוב לא פחות הוא המיקוד בפתרונות העיקריים" ,משני המשחק" ,שהשלמתם תביא לבשורה אמיתית למשתמשי
הדרך .בתוך אלו ניתן למנות את פרויקט הקמת המסילה הרביעית באיילון ,שהשלמתו מתוכננת לאפשר הכפלה של
תנועת הרכבות בציר זה .מסילת הרכבת של איילון היא צוואר בקבוק שדרכו עוברות  75%מהרכבות בישראל ,ועל
כן המדינה צריכה לרכז מאמצים בכך שהפרויקט יושלם כמתוכנן עד לשנת  ,2029ואף מוקדם מכך .פרויקט
משמעותי נוסף הוא הרכבת הקלה בגוש דן ,שעדיין קיימים סימני שאלה לגבי מועדי השלמת עבודת ההקמה של
הקווים בו.
לצד הפתרונות "משני המשחק" ועד שיושלמו )בתקווה( בעשור הקרוב ,הדגש צריך להיעשות על פתרונות מהירים
שיביאו להקלה מסוימת בגודש הכבישים ויגרמו למשתמשי הדרך להתחיל להתרגל להשתמש בחלופות לרכב
הפרטי .פתרון מהיר לדוגמא הוא הפעלת שירות נסיעות מסובסד מתחנות רכבת .הנגשת תחנות רכבת שונות ,אשר
ברובן יש מצוקת חנייה או שההגעה אליהן בתחבורה ציבורית היא מסורבלת וארוכה ,תנגיש את השימוש ברכבת
ליותר משתמשים ותייצר חווית שירות נעימה ויעילה.

בברכה,
יניב אדרי
מנכ"ל Future Mobility IL

 מה קורה אצלנו -אנו מזמינים אתכם.ן להצטרף לסדנת המעסיקים השביעית של
 Future Mobility ILשתעסוק בנושא:
תחבורה חשמלית בקרב מעסיקים  -איך עושים את זה נכון?
 12.12.2021בשעה 10:00

>>להרשמה<<
ב 22.11התקיימה סדנת המעסיקים השישית של  Future Mobility ILבנושא הפחתת גודש התנועה
בקרב מעסיקים.
בסדנה לקחו חלק כ 40-מעסיקים ומעסיקות וכן מומחים ומומחיות מתחום התחבורה .במהלך הסדנה
הוצגו תהליכים שונים לייעול הגעתם של עובדים ועובדות למקום עבודתם .בנוסף ,הוזכרו דרכים שונות
בהן חברות נותנות שירותי הסעות נוחים ואטרקטיביים לעובדים ובכך הן מצליחות לחסוך בהוצאות
החברה על היסעים.
שמחנו לראותכם.ן איתנו ,נתראה בסדנה הבאה.

לצפייה בהקלטה ובתוצרי הסדנה <<

 העבודה שלנו -מד פקק מחודש שלנו!
מד הפקק משווה את זמני הנסיעה מהבית לעבודה ברכב
פרטי לעומת בתחבורה ציבורית בשעות העומס .בחרנו
 20מסלולים פופולארים מכל רחבי הארץ )עם דגש על
המרכז ותל אביב במיוחד( ואספו נתונים באמצעות גוגל
ומשרד התחבורה.
אנו מציגים את זמני האמת וכך את הפערים שנוצרים
בין אמצעי התחבורה השונים .לאחרונה דייקנו את נתוני
הנסיעות ,כך שהם כוללים גם את זמן ההליכה אל
ומהתחנה וכן גם הוספנו כמה מסלולים חדשים.

מד הפקק מראה כי בממוצע נסיעה בתחבורה ציבורית לוקחת כמעט פי  2יותר מנסיעה ברכב פרטי,
בשעות העומס  8:00 -בבוקר

 חדשות מהארץ -מוניות שיתופיות מגיעות לנתניה
השירות שיופעל על ידי חברת  IWAYיאפשר לנוסע
להצטרף לנוסעים אחרים במונית .שירות זה יצמצם את
זמני ההמתנה למוניות ויוזיל את מחיר הנסיעה
בכ.20%-

לכתבה <<

לוחית זיהוי בקורקינטים חשמליים
בעקבות השימוש הנרחב בכלי רכב דו גלגליים בערי
ישראל ,הוחלט לחייב נשיאת לוחית זיהוי על כל
קורקינט ואופניים ממונעים כדי להילחם בעבירות
התנועה אשר מסכנות חיי אדם.

לכתבה <<

בינה מלאכותית עשויה לסייע בצמצום גודש
התנועה
חברת  Exelerateהישראלית פיתחה את מערכת ניהול
התנועה פלקון ,אשר פועל כאלוגריתם לייעול
הרמזורים .החברה טוענת כי בצומת הטייסים למשל ,בו
האלוגריתם פועל ,עומסי התנועה צומצמו כמעט
ב.40%-

לכתבה <<

אגד עולה שלב במהפכת הרכבים החשמליים
אגד ,אחת החברות האוטובוסים הגדולות בעולם ,בדרך
להיות המובילה גם בתחום של תחבורה חשמלית.
החברה הייתה הראשונה בישראל להפעיל אוטובוסים
חשמליים ועכשיו היא פועלת להביא מאות אוטובוסים
חשמליים נוספים.

לכתבה <<

 - WORLD NEWSElectric Scooters being used to
Increase Road Safety
Dutch micro-mobility company, Dott, has
attached sensors to some of its scooters in
London in an effort to collect information on
road conditions. The sensors can record
potholes and other uneven surfaces and share
the data with local authorities in real time.

<< The Full Article

Moovit and WeWALK are Helping
Visually Impaired to Get Around
The two companies have partnered together to
help the visually impaired navigate the public
transportation system by crowdsourcing
information to find the best route for each
user.

<< The Full Article

 דעות ומחקרים -הלמ"ס מפרסם  -בשנת  2020חלה ירידה
משמעותית בנסועה בישראל
על רקע משבר הקורונה ,הנסועה בישראל
ב 2020-ירדה  12.8%לעומת שנת  .2019הנסועה
הממוצעת של רכבים פרטיים ,משאיות ,אוטובוסים
ומוניות ירדה ורק אצל הרכבים המיוחדים )אמבולנס
וכו'( הנסועה עלתה.

לכל הנתונים <<

מחקר חדש של בנק ישראל  -כיצד ניתן לצמצם
את פליטות החממה שנגרמות מתחבורה,
בישראל?
פוטנציאל צמצום הפליטות מתחבורה הינו ,50%
כלומר צמצום של  12%מסך הפליטות בישראל.
הדרכים המרכזיות לצמצום הן מעבר לרכבים
נטולי פליטה ,ומעבר לתחבורה ציבורית.
למחקר המלא <<

דעה  -הרכב הפרטי תופס יותר מדי מקום
בכביש
"אם נדמיין לרגע את כביש מספר אחת בשעות הבוקר
או אחרי הצהריים ,ונחשוב על רצועה של קילומטר
אחד של נתיב אחד – יש כ 45-כלי רכב ובהם כ50-
איש בלבד .זהו!  50אנשים תופסים כביש לאורך
קילומטר שלם .אותם אנשים היו יכולים להיות
באוטובוס אחד ולתפוס  30-40מטר בלבד" )אורי לוין,
יזם ומייסד  Wazeמתוך כלכליסט(.

לכתבה <<
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