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תיפותישהו תירוביצה הרובחתה םודיקל הדעוה

ןייוולה ירעבו הירפירפב תירוביצה הרובחתה רופיש
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)2018( לארשי– תועיסנ לוציפ

61%- ירחסמ/יטרפ בכר

16%- תוריש תינומ/ירוביצ סובוטוא

7%- הדובעה םוקמ י"ע תנגרואמ העסה

7%- לגר

2.8%- תבכר

2%- םיינפוא

5%- תיבהמ הדובע/עודי אל

 תוחפ םע םיבושייב72%

םיבשות50,000-מ

 לארשיב םידבועהמ58%

םהירוגמ רוזאל ץוחמ םיקסעומ



הירפירפב הרובחת תויעב
סובוטואה יווקל םילתופמ םילולסמ

 תוחפ םע תועובק תוימוי תועיסנ םיעסונ םיווק560-כ

עצוממב םיעסונ5-מ

תויזכרמ םיכרעל םויב תודדוב םיסובוטוא תועיסנ

יטרפה בכרב בר שומיש



לארשי תבכר

 םיאלמ םינוינח

 ;)תוסומע( תומדקומ תועשב העיסנ•

תיתועמשמ ןמז תפסות•

תמאותמ אל תירוביצ הרובחת

.6%-ל21.5%-מ תורישב הריחבה ייוכיס תא הניטקמ•

3%– תבכרב יצרא עצוממ שומיש

 ברקב הנחתו יטרפ בכר ילעבםיממוי ברקב שומיש•
13%– םירוגמ םוקמ

 תועשב ןזואמ אל שוקיב

םירע יזכרממ קחרמ



 First/Last mileה תייעבל לארשיב םימייק תונורתפ

 הרובחתל תוינח תאצקה
תיפותיש ףיצר וק תבכרל סרפסקא תוריש

םיינפוא יליבש תלילס יפותיש יטיליבומ ורקימ



דרפס ,הינולטק– םלועהמ תוחלצה

תישיא הנמזהב םיסובינימ

 ןהב יררה ירפכ רוזאב תונכושהVallirana-וSant Cugat םירעב
םיבשות100,000-כ םיררוגתמ

היגולונכט תרבח ,הרובחתה ליעפמ ,תימוקמה תושרה תלבוהב

150%ב םיעסונה רפסמב לודיג

)50-ל20 ;16-ל6(

תואדוו תונחת םוקימ ,העיסנ ,הנתמה ינמז רפיש

"יתרוסמ" וק תולעמ תולעמ16%-כב הכומנ תולע



הדנק ,וירטנוא– םלועהמ תוחלצה

רבוא דוסבס

בורל םיקיר ועסנש ,םיסובוטואה דוסבס תפלחה

תועיסנ86,000מ רתוי–2018

3-5$ :ךרדה תליחתב העיסנ תולע

 לשב שדוחב םדאל תועיסנה רפסמ תלבגהו 1$ב רוקיי–2019
תוהובג תויולע

 Uber Bus ומכ ,תופסונ תירוביצ הרובחת תויורשפא תונחבנ



לגוטרופ ,הדוגא– םלועהמ תוחלצה

םייפותיש םיינפוא

 םע תודוקנב םירברפב םייפותיש םיילמשח םיינפוא תסירפ
תבכרה תעיסנ ךשמהל לאיצנטופ

 ונימזהלו לולסמה ללכ תא ןנכתל תרשפאמה תמאות היצקילפא
שארמ

הייסולכואה ללכ ידי לע שומישב ,םיטנדוטסל רוקמב דעוי



 םלועב תיפותיש הרובחתתונורתפ דוסבס

Tejo, לגוטרופ

השירד יפ לע העיסנ תוריש

 תושרה ידי לע דוסבס-

65% לש תימוקמה

 לע  תוסוכמ תויולעה ראש-

תוסנכה סיסב

1.5 יפ :עסונל העיסנ תולע-

סובוטואב העיסנ תולעמ

Castilla-Leon ,דרפס
– תירוביצה הרובחתה ללכ
תוינומ ,םינאו-ינימ ,םיסובוטוא

 ידי לע ןמוממ תורישה ללכ-
תימוקמה תושרהו הלשממה

 ןוילימ8 :תינושאר העקשה-
ורוי

 תפטוש הלעפה תולע-
ורוי ןוילימ8 :)תיתנש(

Texel, דנלוה

השירד יפ לע הרובחת תוריש

– שכר רובע ינושאר ןומימ-

ורוי 'מ1.7

םיעסונ רפסמ יפ לע דוסבס-

 לשהדיסבוס םומיסקמ-

ורוי300,000



 רופישלFuture Mobility IL תוצלמה

)1/3( הירפירפב הרובחתה
תבכרל תויפותיש תועסה
םיעסונ20 דע•
השירד יפ לע הנמזהב•
)ח"שלמ70- תונחת10ל תכרעומ תולע( הנידמה דוסבסב•

םישימג םיווקל םיקיר םיווק תפלחה
באוי תירוזא הצעומבסוברפוס לש לדומל המודב•
היגולונכט יססובמ םישימג םיווקל םייתלשממ םיארוק תולוק•
ח"שלמ2 :םיכוז10-ל קנעמ•



 רופישלFuture Mobility IL תוצלמה

)2/3( הירפירפב הרובחתה
לופראק דודיע
 ינוינחבלופראקל תוידועיי תוינח תאצקהב הרובחתה דרשמ ליעפמש לדומה תבחרה•

תבכרה
תוימוקמה תויושרה תלבוהב תוינוריע תליהק תריצי•

תיפותיש הרובחתל קושה תחיתפ
רכשב םיעסונ תעסה לע תרסואה הנקתה יוניש•
העיסנל 3₪ב הטמו תומוקמ5 לשתולביק ילעב םיבכרב תועיסנ יוסימ•

דבלב 1₪ לש יוסימ– הירפירפב הנושארה הנשב•

תבכרה ינוינחב םולשת תייבג
9:00 דע םיעיגמל ימוי םולשת 15₪•
םניח :רתוי רחואמ םיעיגמל•
תבכרל םיילגלג וד םילכב העגה דודיעל םיטקיורפ ןומימ :תוסנכהב שומיש•



 רופישלFuture Mobility IL תוצלמה
)3/3( הירפירפב הרובחתה

םיינפוא יליבש תלילס
תוילאירפירפ תונחת15ב ילגלג ודב השיג יכרד יופימ :לארשי תבכר•
 ;תויטנוולרה תויושרה לומ תונחתל םיינפוא יליבש תלילס םוזיי :הרובחתה דרשמ•

תורחבנ תונחת10-ב ילגלג ודל היינח ינקתמ תנקתה
ח"שלמ100 :תכרעומ תולע•

 תבכרה תונחתמו לא םיילגלג וד םיתוריש דוסבס
 ; הנחתב םילכ100 דוסבסל תוילאירפירפ תונחת5-ב טולייפ•
ריעה יבחרב םילכה רוזיפ•
םניחב החיתפ :תבכרה תנחת העיסנה דעי םא•
םינש3-ל תחתופ הידיסבוסב ,הנשבח"שלמ1.25 :תרעושמ תולע•



ןויד
Øתבכרל תועסה דוסבס

Øליעוי תמאב המכ?

Øיופצ הזכ ךלהמ תויודגנתה הזיאב 

?לקתיהל

Øתלעפהל תויטנוולר תונחתו םירוזא 

םיקיר םיווק םוקמב השירד יפ לע םיתוריש

Øילגלג ודב שומיש דודיע

F תוצלמה u t u r e  M o b i l i t y  I L

הירפירפב הרובחתה רופישל

תבכרל תויפותיש תועסה

םישימג םיווקב םיקיר םיווק תפלחה

לופראק דודיע

תיפותיש הרובחתל קושה תחיתפ

היינח ריחמ תייבג

םיינפוא יליבש תלילס

םיילגלג וד םיתוריש דוסבס


