אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

דבר המערכת
ב 13 -ביוני הושבעה הממשלה החדשה בישראל וכעת נערכת הממשלה החדשה להעברת תקציב
ראשון מזה שנתיים .תקציב שאמור להוביל לצמיחה של המשק ולטפל באתגרים השונים .הציפיות
לטיפול במשבר התחבורה הן גבוהות – מצב תחבורתי שהחריף מאד ,חזרה לעבודה לאחר תקופת
עבודה ממושכת מהבית ,אימוץ הרכב הפרטי כאמצעי נסיעה בזמן הקורונה והישארות של מרבית
הישראלים בארץ השנה – הביאו לגידול משמעותי בנסועה ובגודש התנועה .אך גם ללא אלה ,תכנון
מוטה תחבורה פרטית וגידול האוכלוסייה מובילים לצפיפות הולכת וגוברת בכבישים.
אנו מלאי תקווה )ועשייה( שהתקציב הבא יכלול מהלכים מרכזיים לעבר תכנון מוטה תחבורה ציבורית,
הקמת רשויות מטרופוליניות ,הובלת רפורמות כמו אגרות גודש ושווי שימוש חנייה במקומות תעסוקה,
פתיחת השוק ליוזמות פרטיות בתחום התחבורה השיתופית ושיפור משמעותי בזמינות ויעילות
התחבורה הציבורית.
נדרשת כעת קבלת החלטות אמיצה ונחושה כדי להתמודד עם אתגרי התחבורה שמעיבים על צמיחת
המשק ומגדילים את אי השיוויון .אנו מבטיחים לפעול בשיתוף מלא כדי לקדם את הרפורמות הנדרשות
וליצור כאן הווה ועתיד טובים יותר בתחום.

מיכל גלברט,
מנכ"לית .FMI

מה אצלנו?
ב 08.06.2021 -נערך כנס חולץ פקקים  -ממשבר להזדמנות של .Future Mobility IL
הכנס איגד מעל ל 300-אורחים ועשרות דוברים ,סוף סוף באופן פיסי .בכנס דנו בנושאים בוערים
בתחום התחבורה :תחבורה ציבורית ,רשויות מטרופולינית ,מיסי גודש ותמחור חנייה ,תחבורה
שיתופית ,תחבורה חשמלית ,חדשנות בתחבורה ,תפקידם של המעסיקים במהפיכה ,רשויות מקומיות
מובילות שינוי ועוד.

לסיכום הכנס <<

העבודה שלנו
ב 1.6.21-נערך כנס בנושא קידום קיימות סביבתית על ידי המגזר העסקי בהובלה של ה-
 .Business Roundtable Israelבכנס הובלנו את המושב " :פתרונות עסקיים לעידוד תחבורה דלת
פחמן" ,שבו התעמקנו בסוגיה כיצד המגזר העסקי יכול להוביל פתרונות למצב התחבורה הנוכחי
ובמקביל להפחית את זיהום האוויר שנובע מתחבורה .הצגנו מה הממשלה יכולה לעשות בנושא וכיצד
היא יכולה לרתום את המגזר העסקי לפעול בנושא .כמו כן ,הובלנו פאנל בהשתתפות בכירים ובכירות
במגזר הציבורי והפרטי אשר עסק בפתרונות השונים כגון שאטלים למקומות תעסוקה ,תמחור חניות,
מיסי גודש ,חיזוק התחבורה הציבורית ועוד.

לוידאו הכנס <<

מדריך מיקרו מוביליטי לרשויות
מקומיות
מדריך זה נותן מענה לרשויות מקומיות בבואן
לקדם מיקרו-ניידות ביישובן ומעניק מידע על
הערך המוסף שבאופניים/קורקינטים חשמליים,
כמו כן הוא מציג את היתרונות והאתגרים
בהבאתם לישוב וכן פעולות נוספות הנדרשות
לביצוע למען שמירה על בטיחות ורווחת
התושבים בהקשר זה .לא ניתן להתעלם
מהצמיחה בשימוש בכלים אלו ומכך שהם כאן
כדי להישאר.
להורדת המדריך מהאתר <<

חדשות מהארץ
ישראל תיישם מנגנון למיסוי פחמן
לראשונה ,שר האוצר אביגדור ליברמן התייחס
למנגנון מיסוי פחמן ,מה שלא קיים כרגע
בישראל .מדובר בחלק מחוק האקלים אותו
התחייבה הממשלה לקדם ולפי תוכנית כלכלה
דלת פחמן .2050

לכתבה <<

אופניים חשמליים להשכרה הגיעו
לתל אביב
חברת הקורקינטיים החשמליים ,Lime ,מציבה
עשרות אופניים חשמליים להשכרה בתל אביב.
הקונספט הוא כמו הקורקינטים החשמליים
להשכרה :מוצאים יחידה ברחוב ,משחררים את
הנעילה דרך האפליקציה ורוכבים לאן שרוצים
בעיר.
לכתבה <<

עמדות לאיסוף נוסעים במסגרת Waze
 Carpoolהוקמו ברעננה
הפרויקט יושם לראשונה באזור התעשייה
ברעננה במטרה להקל על משתמשי אפליקציית
הנסיעה השיתופית עם איסוף והורדת הנוסעים.
הנהגים שנמצאים בסביבה ,יוכלו לתכנן את
נסיעתם בהתאם ,סביב התחנות החדשות
והנוחות.
לכתבה <<

פיילוט חדש של אגד :לשריין מקום
באוטובוס בשישי ובמוצ"ש
השירות מאפשר לנוסע לשריין מקום מובטח
באוטובוס בימי שישי ומוצ"ש שבהם יש עומס רב
על התחבורה הציבורית .השירות נועד לתת
לחברה מידע מדויק על כמות הנוסעים הצפויה
בשעות העומס ובהתאם לכך להעמיד מספר
גדול יותר של אוטובוסים בנקודות הביקוש.

לכתבה <<

אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון פורשים
עמדות טעינה
אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון מתכננות
להשיק מיזם משותף בפרישה ארצית לטעינת
כלי רכב חשמליים .הרשת תמנה כ 200-עמדות
טעינה ,וצפויה לגדול במהלך השנתיים הקרובות
לכ 500-עמדות.

לכתבה <<

חדשות מהעולם
 Virgin Atlanticבוחנת שירות של
מוניות מעופפות
המיזם הוא בשיתוף עם חברת ורטיקל
איירוספייס ומיועד להטיס נוסעים באמצעות כלי
טיס חשמלי .הוא יכול לשאת עד ארבעה נוסעים
ולטוס למרחק של עד  160ק"מ.

לכתבה <<

 Birdמשיקה צי של אופניים חשמליים
בשוק האירופאי
מפעיל הקורקינטים המשותפים ,בירד ,מוסיפה
אופניים חשמליים לצי המיקרו מוביליטי שלה עם
השקת  .Bird Bikeהוא יהיה זמין השנה בערים
נבחרות ברחבי צפון אמריקה ואירופה .הרוכבים
יוכלו לשלם על האופניים החשמליים באמצעות
אפליקציה.
לכתבה <<

 Hondaעוברת לרכבים חשמליים
עד 2040
 Hondaהפכה לראשונה מיצרניות הרכב ביפן
להצהיר בפומבי שהיא תביא לביטול מכירות
מכוניות המונעות על ידי בנזין .החברה מגדירה
א ת ש נ ת  2040למטרה זו ותעניק למנכ"ל
החדש ,טושיהירו מייבה ,הזדמנות לשים את
חותמו על חברה שקיימת כבר  84שנים.
לכתבה <<

לונדון משיקה אוטובוסים מנועי מימן
האוטובוסים האיקוניים של לונדון הופכים לקצת
יותר ירוקים .העיר תוסיף לצי שלה אוטובוסים
מנועי מימן שאינם מייצרים שום זיהום20 .
ה א ו ט ו ב ו ס י ם ה ח ד ש י ם מ צ ט ר פ י ם ל 500-
אוטובוסים חשמליים ו 3800-היברידיים שכבר
נמצאים בשירות וזה כחלק מהמאמצים לשפר
את איכות האוויר בעיר.
לכתבה <<

דעות ומחקרים
מהפך דיגיטלי במשרדי הממשלה
יחסוך שעות של פקקי תנועה
"בישראל יש  3מיליון אזרחים שנאלצים להגיע
מדי שנה למשרד הרישוי ועוד כ 3-מיליון
שמגיעים פיזית למשרד הפנים .אם מעבירים
את כל השירותים לדיגיטל אז גם האזרח מקבל
שירות מתי שהוא רוצה וגם מצמצמים את בעיית
הפקקים ,מורידים זיהום אוויר ומעלים את רמת
הפיריון של המדינה באופן כמעט ישיר"

לטור המלא <<

המדינה עלולה למחוק את שוק
המכוניות ההיברידיות
בסוף השנה צפוי מס הקנייה על המכוניות
ההיברידיות להשתוות למס הקנייה על המכוניות
הרגילות .מה זה יעשה לשוק הרכב ואיך זה
ישפיע על המחירים של הדגמים הפופולריים?

לטור המלא <<

למרות ההבטחות ,רכב אוטונומי
מלא עדיין לא כאן
לפני חמש שנים כמעט כל מי שדיבר על רכב
אוטונומי הבטיח שאו-טו-טו זה קורה ,שרכבים
אוטונומיים מלאים יהיו בכבישים .אלא שהיום
השחקניות היותר רציניות מבינות שזה מירוץ
מרתון ,ונזהרות כעת הרבה יותר בהבטחות
שלהן.
לכתבה עם כל הנתונים <<

המשרד להגנת הסביבה חושף כמה
עולה לנו זיהום האוויר
מהחישוב בדוח עולה כי העלות החיצונית
השנתית של פליטות המזהמים לאוויר עומדת
על כ 30-מיליארד שקל .בפועל ייתכן כי מדובר
בהערכה נמוכה של פחמן ,לא כוללת את כלל
המזהמים.

לכתבה <<
לדו"ח המלא <<

עוד אירועים
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