אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

דבר המערכת
החודש הזה מטלטל וגועש  -נפילתה של הממשלה ,התחלתו של הסגר הרביעי ,ותחילת מבצע
חיסונים ענק .ובתחום המוביליטי – שינויים גדולים בתקופה זו:
שוב הממשלה נוקטת במדיניות בעייתית של צמצום התחבורה הציבורית בזמן סגר ,במקום להמשיך
את הפעילות כרגיל כדי למנוע צפיפות.
החודש יצאה לאור הרפורמה לתשלום דיגיטלית בתחבורה הציבורית – מדובר בצעד ענק ליישום
 Mobility as a Serviceבישראל .אנו מקווים שלצד התשלום על התחבורה הציבורית – יתמזגו
שירותים נוספים כגון תשלום על מוניות ,באבל וטיק טק ,קורקינטים ועוד.
תופעה נוספת שאנו עדים לה היא המשך נטישה של רכבי הליסינג לאור ההצטרפות של חברות
וארגונים לטרנד ההסעות החכמות השיתופיות .זוהי דרך לשמור על העובדים מפני סכנת ההידבקות
בקורונה באמצעות קפסולות קבועות ,ועידוד הגעה יעילה וירוקה לעבודה – במיוחד בימים
שהתחבורה הציבורית משתנה תדיר מחד ,ואחזקת רכב פרטי כבר אינה משתלמת מאידך.
אנו רוצים להודות לכל השותפים לדרך – ביחד נצליח לייצר כאן מציאות טובה יותר!

מיכל גלברט,
מנכ"לית .FMI

מה חדש אצלנו?
סדנת מעסיקים  #5ינואר 2021
אחת ההוצאות הגדולות ביותר עבור מעסיק בחברה גדולה הינה הוצאת היוממות .על מנת לנסות
ולהוביל שינוי בתחום ,ב 14.01.2020-נערוך סדנת מעסיקים בה נציג פתרונות של תחבורה חכמה
להסעת העובדים בארגונים גדולים.
הסדנא מיועדת למעסיקים של מעל  400עובדים.
אנו ממליצים למעסיקים רלוונטיים לבוא ולשמוע כיצד ניתן להשתמש בטכנולוגיות הקיימות בשוק
התחבורה החכמה על מנת לבצע שינוי משמעותי בדרכי ההגעה של העובדים למקום העבודה.
מוזמנים להירשם!

מה עשינו?
ב 07.12.2020 -נערך הכנס של  Future Mobility ILבו השתתפו מאות בכירים ובכירות מתחומים
רבים .עסקנו בנושאים הבוערים בעולם המוביליטי ,עם נגיעות במשבר הקורונה והשפעותיו על הניידות
בארץ ובעולם.
השרה להגנת הסביבה ,גילה גמליאל ,סיפרה כי היא פועלת לקביעת יעדים מחייבים לפליטות גזי
חממה ליבואני הרכב ,והיא מתכוונת לתמחר את הפליטות ליבואני הרכב כבר החל מהשנה הבאה.
יו"ר מרכז השלטון המקומי ,חיים ביבס ,הסביר איך סמכויות התחבורה בישראל הן הריכוזיות ביותר
מבין מדינות ה OECD -ואמר "ברגע שיהיה תקציב מדינה ,אני אלחם על הרשויות המטרופוליניות".
מנכ"ל נתיבי איילון בישר שכבר באפריל  2021ייפתח מרכז ניהול תנועה מטרופוליני לאזור גוש דן.

לסיכום הכנס <<

ב  23.11.2020קיימנו סדנת מעסיקים
בנושא שיטות עבודה ושיקולים במעבר לסביבת
עבודה היברידית .במיוחד בתקופה זו הועלו
נקודות הקשורות להשפעותיו של משבר
הקורונה על עבודה מרחוק ואיך ייראה מקום
העבודה ביום לאחר המגפה.
להקלטת הסדנא <<

העבודה שלנו
מד הפקק
כמה זמן אנחנו מבזבזים בפקקים?
כדי לענות על שאלה זאת ,חקרנו  20מסלולי
יממות פופולריים מהצפון ועד הדרום
ובדקנו את השינויים מנובמבר 2019
לנובמבר  .2020גילינו כי זמני
הנסיעה בתחבורה פרטית צומצמו בכ,24% -
בעוד שזמני הנסיעה בתחבורה ציבורית לא
צומצמו כלל ,כך שהפער בין תחבורה פרטית
לתחבורה ציבורית גדל.
לדו"ח המלא <<
לכתבה בעקבות ממצאי הדו"ח <<

איפה הרכבים החשמליים בישראל?
ארגון הגג של יצרני הרכב באירופה ביקר את
ישראל בחומרה על השימוש המועט ברכבים
חשמליים .בעקבות כך העלינו בפני השרים
הרלוונטיים מספר צעדים שעל הממשלה לנקוט
בהם כדי לעודד רכישת רכבים חשמליים.
לכתבה <<
למכתב ששלחנו בעקבות הביקורת <<

פועלים להפחתת זיהום האוויר
בזמן שהתגבש חוק האקלים בישראל ,ביקשנו
מהשרה להגנת הסביבה ,גילה גמליאל ,לקדם
שלושה מהלכים במטרה להגביל את פליטת
הזיהום מתחבורה.

למכתב לשרה להגנת הסביבה <<

הצלחה בתחום האנרגיה
מנכ"ל משרד האנרגיה ,אודי אדירי ,בישר לנו על
כמה עדכונים בתגובה לבקשה שלנו לדחיית
פריסת עמדות טעינה בקרב מעסיקים.

לתשובת מנכ"ל משרד האנרגיה <<
למכתב המקורי <<

חדשות מהארץ
השקת האפליקציות לתשלום בתחב"צ
ב 15.12 -ישראל יישרה קו עם מדינות אירופה
בנוגע לתשלום בתחבורה הציבורית ויצאה לדרך
רפורמה המאפשרת תשלום בנסיעות דרך
אפליקציה בנייד.

לכתבה <<

מיזם "ירופאן" לאופניים שיתופיים
עיריית ירושלים חנכה את העמדה הראשונה של
אופניים להשכרה בעיר בכיכר ספרא .השלב
הראשון של המיזם יכלול  25עמדות עם 200
זוגות אופניים ,מהם  120חשמליים.

לכתבה <<

הקטנועים של בליץ הגיעו לבורסה
בליץ ,חברת קטנועים חשמליים שמכרה
כ 2,000-כלים בישראל ,תתמזג עם ענבר
פיננסים ותחל להיסחר לפי שווי של  60מיליון
שקל.

לכתבה <<

ב 2025 -הסינים יסיעו המונים בראשל"צ
ח ב ר ת  CCRCהסינית תספק לישראל
אוטובוסים חשמליים מתקדמים שיפעלו כחלק
מהקו החום .האוטובוסים יוכלו להסיע  240איש
בו זמנית ולבצע נסיעה באורך של  75ק"מ בין
טעינה לטעינה.

לכתבה <<

חדשות מהעולם
ממאפרות למטענים לאופניים חשמליים
בהולנד מחליפים את המאפרות במתחמי
הרכבות שלה לעמדות טעינה לאופניים
חשמליים .האופניים מהווים פתרון לבעיית
הקילומטר הראשון והאחרון ועכשיו נוסעים יוכלו
להטעין בזמן שממתינים לרכבת.

לכתבה <<

רכב משלוחים אוטונומי באנגליה
הרכב החשמלי האוטונומי ,Kar-go ,נועד להציע
אמצעי משלוח ללא מגע .בהתחלה השירות
יתמקד בחבילות קטנות בהן עלויות המשלוח
מהוות כשליש מהמחיר.

לכתבה <<

שיתוף פעולה לשירות אוטונומי בטקסס
חברות  VIAו MAY MOBILITYיעבדו יחד
להשיק פלטפורמת רכב אוטונומי המשלבת
תחבורה משותפת ותחבורה ציבורית כחלק
משירות אחד שלם.

לכתבה <<

אירלנד תסב תאי טלפון לעמדות טעינה
 EasyGoו  Eirחותמות על עסקה להסבת 180
תאי טלפון לנקודות טעינה לרכבים חשמליים.
המטענים יהיו יחידות טעינה מהירה ויוכלו
להטעין רכב עד  80%מלא תוך  30דקות.

לכתבה <<

דעות ומחקרים
הקורונה עלולה לשנות איך שהציבור
מתייחס לתחבורה שיתופית
אילו שינויים דרושים בתחום התחבורה לאור
משבר הקורונה? מה השלכותיה על התנהגות
משתמשי הקצה אשר צפויים לשים דגש רב יותר
על היגיינה ובטיחות רפואית בבחירתם
להשתמש בשירות תחבורה זה או אחר.

לטור המלא <<

השימוש בקורקינטים עלה ,מספר התאונות
ירד
סקירת המיקרומוביליטי השנתית של "גלובס",
אשר התבססה בין היתר על נתונים שאספנו
בפיוצ'ר מוביליטי ,מציינת מגמת עלייה בשימוש
במיקרומוביליטי וירידה בתאונות.
למאמר עם כל הנתונים <<

התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה
צריכת האנרגיה הכוללת של מגזר התחבורה
במגמת עלייה .בתוכנית החדשה של משרד
האנרגיה הוגדר יעד לצמצום היקף הנסועה
הפרטית ב  20%עד לשנת  .2030עוד צוין יעד
לפיו בשנת  2035לא יימכרו יותר מכוניות מונעות
בנזין.

לדו"ח המלא <<

עוד אירועים
יש מקום לבני אדם במערכת רכב אוטונומית?
מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה מזמין אתכם ב  4.1.2021בשעה  16:00לסמינר הראשון
בסדרה מעורבות אנושית במערכות רכב אוטונומיות.
בואו ללמוד הדרכים הטובות ביותר לערב בני אדם במערכות רכב אוטונומיות עתידיות !
להרשמה לסמינר

מי הזיז לי את ההגה?
ב  25.1.2021ייערך כנס ע"י משרד התחבורה וקהילת  EcoMotionבנושא סייבר וטכנולוגיה בענף
הרכב בישראל.
להרשמה לכנס

פתחו את היומנים ושמרו את התאריך!
האירוע המרכזי ה 9-של  EcoMotionיתקיים ב 19למאי 2021
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
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