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 Birdבתל אביב 2019
מבט על  Birdבתל אביב

״כמו ברוב הערים ברחבי העולם ,גם תל אביב סובלת מגודש בדרכים,

הדו״ח הבא ,שנעשה על בסיס שימוש בנתונים פנימיים בנוסף

המוביל לכך שאיכות שהאוויר שכולנו נושמים נמצא בירידה מתמדת.

לתובנות מ ,ZenCity2 -משקף תמונת מצב של אימוץ השירות של

למעשה ,תל אביב סובלת מהגודש הגרוע ביותר מבין המדינות

 Birdעל ידי התושבים ,היוממים והמבקרים בתל אביב והשפעתו על

החברות ב - OECD1-והמצב רק הולך ומחמיר .זו הסיבה שבאמצע

העיר מאז השקתו .הדו״ח בוחן כיצד סייענו בהפחתת כמות כלי

אוגוסט  2018בחרנו בתל אביב ,לצד פריז ,כאחת הערים הראשונות

הרכב הפרטיים בעיר ,ובמניעת פליטת פחמן דו חמצני לאטמוספירה

מחוץ לארה"ב להשקת השירות של .Bird

על ידי הוצאת אנשים ממכוניות ,וכיצד תרמנו לכלכלה המקומית
ועזרנו לאנשים ליעדם.

 Birdמציעה שירות שיתופי להשכרת קורקינטים חשמליים ,ללא
תחנות עגינה .ראינו בתל אביב כשוק אידיאלי לשירות של ,Bird

תשעת חודשי הפעילות עד כה היו מופלאים ,ואנחנו רוצים להודות

בזכות התנאים האולטימטיביים להפעלת שירות כזה :מזג האויר

לעיר תל אביב שהצליחה לראות את התועלות שהשירות שלנו נושא

בישראל נוח רוב ימות השנה ,תל אביב קטנה יחסית ) 52קמ״ר(

עימו .אנו מצפים ומייחלים להמשך עבודה שוטפת וקרובה יותר כדי

ומישורית ,והציבור הישראלי אוהבת להנסות בטכנולוגיות חדשות

לשפר את הניידות ,איכות האוויר ולהפחית את הגודש בדרכים לכל

שכן חלק גדול מהאוכלוסייה כבר אימצו פתרונות ניידות זעירים כמו

התל אביבים.״

קורקינטים חשמליים .ואכן ,הנתנונים מראים כי לאחר תשעה חודשי
פעילות ,אוכלוסיית המשתמשים ב Bird-גדלה בהתמדה ,וכיום

-יניב ריבלין ,מנכ"ל  Birdישראל

כ 30%-מאוכלוסיית העיר השתמשה ב Bird-והשלימה למעלה
ממיליון נסיעות .בתל אביב לבדה ,הרוכבים שלנו נסעו בקורקינטים
חשמליים את המרחק המקביל כדי להגיע לירח ובחזרה  -וכל זה
מבלי להזיע או לפגוע באיכות האוויר.
1 https://www.oecd.org/eco/surveys/Towards-a-more-inclusive-society-OECD-economic-survey-Israel-2018.pdf
2 https://zencity.io/about

המשימה שלנו

יחד עם הרשויות המקומיות ,אנחנו חולקים משימה פשוטה :להפוך
את הערים לנגישות ובנות קיימא יותר על ידי הפחתת הגודש בדרכים,
הפחתת זיהום האוויר הנפלט כתוצאה מנסיעה ברכב.

 Birdעושה זאת על ידי עבודה משותפת עם מקבלי ההחלטות בערים
ברחבי העולם כדי לסייע בהטמעת פתרון תחבורתי חדש ,אטרקטיבי
ודינמי המציע אלטרנטיבה תחברותית אפקטיבית לנסיעות ברכב
הפרטי .ב ,Bird-אנחנו מאמינים כי שיתוף פעולה עם ערים ועסקים
המקומיים בעיר בה אנחנו פועלים הוא הכרחי מכיוון שאנחנו
מסייעים ביצירת פתרון ניידות חדש ,ידידותי לסביבה וטוב לערים.

 Birdהשיקה את השירות השיתופי בתל אביב כדי לסייע במאבק
בגודש בדרכים,

לתושבים

מהיוממים לסטודנטים והתיירים ,כל רוכב עוזר להגשים את החזון

לקדם

תחבורה בת-קיימא

ולספק

ולמבקרים בעיר דרך התניידות אחרת -כזו שמפחיתה את הגודש,

הזה בכל נסיעה ונושא עמו מגוון יתרונות על הדרך .הרוכבים שלנו

מגדילה את המסחר ומסייעת במאבק במשבר האקלים.

מתגברים על בעיית הקילומטר האחרון שנותר לאחר שימוש באמצעי
תחבורה אחרים ,מספקים ליזמים מקומיים אפשרויות הכנסה
נוספות ותומכים בעסקים המקומיים ושכונות שעכשיו נגישות יותר
באמצעות קורקינט חשמלי.

הנסיעות בBird-

אנו עומדים בפני מהפיכה תחבורתית :תל-אביבים משתמשים בBird-
לנסיעות חיוניות ,לעיתים בשילוב עם אמצעי תחבורה ציבורית אחרים.
רוכבי  Birdמשתמשים במכונית בתדירות נמוכה יותר הודות לזמינות
השירות שלנו.

במהלך תשעת חודשי הפעילות ,אחד מכל שלושה מתושבי תל אביב

רוכבים תיארו את הנסיעה עם הקורקינטים החשמליים של
 Birdכמהירה ונוחה .הסיבה העיקרית לתלונות היתה
הזמינות המוגבלת,

דבר

המעיד

כי

הביקוש

גבוהה

משמעותית מאשר ההיצע הנוכחי שלנו וכי דעת הקהל
מעודדת את התפתחותה של .Bird

והמבקרים בה השתמש בקורקינט של  Birdכדי לחוות את העיר דרך רכיבה
על שביל האופניים .החל מהשקת השירות בתל אביב באוגוסט  2018ועד
היום ,יותר מ 160,000-רוכבים השלימו מיליוני נסיעות.

האימוץ המהיר של  Birdמעיד על הביקוש לפתרונות תחבורתיים
אלטרנטיביים כדי להתגבר על בעיית הקילומטר האחרון בתוך ומסביב

”

לערים חשובות כמו תל אביב Bird .יכולה לעזור לאנשים לנוע בחופשיות

״ככל שמפעילי קורקינטים שיתופיים נוספים מגיעים בכל

ללא מכונית ,גם כאשר תושבים ומבקרים חדשים ממשיכים להגיע לעיר.

יום ,אני שמח שאתם ב Bird-לוקחים את נושא שירות
הלקוחות ברצינות רבה ותמשיכו להיות הבחירה שלי (:״

ניתוח המדיה החברתית שנעשה על ידי  ZenCityבחן את התקופה שבין

-ג׳יימס ק ,.תל אביב

אוגוסט  2018למרץ  332,351 .2019אינטראקציות נאספו ונותחו .מאות

3

אינטראקציות מספקות ראיה לשימוש של קורקינטים חשמליים כאמצעי

״אני רוכב על  Birdלעבודה על בסיס יומי מכיוון שזה קל,

תחבורה ליוממים המשמש אותם כדי להגיע אל מקום העבודה וחזרה ממנו.

נגיש ואני יודע שאני יכול לסמוך על כך שיהיה על ידי Bird

למעלה מ 40%-מהנסיעות ב Bird-מתבצעות בין השעות 08:00-10:00

כשארצה לקחת אותו לרכיבה״

בבוקר ובין  17:00-19:00בערב.

-ירון מ ,.תל אביב

אינטראקציות מתייחסות ל posts-ברשתות החברתיות ,tweets ,לייקים ,שיתופים וכו.

הגברת השימוש במערכת התחבורתית

 Birdעוזרת לגשר על בעיית הקילומטר האחרון אל ומתחנות האוטובוסים והרכבת
של תל אביב ,ומסייעת לאנשים להשלים את הנסיעות הארוכות יותר ללא מכונית.
על פי סקר ש Bird-ביצעה בקרב רוכבי תל אביב 25% ,מהרוכבים השתמשו
ב Bird-כדי להתחבר לרכבת או לאוטובוס בנסיעתם האחרונה )קישוריות(.

 15דקות
ה ינו ה מר ח ק אותו אנ ש ים מו כנ ים

ל עבור כד י להת חבר אל /מן ת חנות

יתר על כן ,רוכבים מספרים לנו שהם משתמשים ברכבת בתדירות גבוהה יותר

המ עבר

מכיוון ש Bird-מאפשר להם להגיע אל ומהתחנה ביעילות ומהירות רבה יותר מאי
פעם Bird .משלים את התחבורה הציבורית על ידי הגדלת איזור הנגישות לתחבורה
)" ("catchment areaסביב תחנות הרכבת והאוטובוס וכך גורמת לאנשים
להשתמש יותר באמצעי תחבורה אלה .באופן כללי ,אנשים יהיו מוכנים למסע של

800

2.4+

מטר ברגל

ק ילומטר ים על Bi rd

עד כ 15-דקות כדי להגיע אל או מן תחנת המעבר )תחנת האוטובוס או הרכבת(,
המהווה כ 800-מטר ברגל ,אבל בעזרת  ,Birdהטווח מתרחב ומגיע עד לכ2.4-
ק״מ .הצמיחה המתמשכת של  Birdיכולה להביא עשרות אלפי רוכבים נוספים,
בהישג יד נוח ,לתחנות המעבר שנמצאות בתל אביב ובסביבתה.

"מאז הכנסת תחנת הרכבת החדשה בירושלים אני משאיר את המכונית שלי כמה
פעמים בשבוע ,נוסע ברכבת לתל אביב ,ו Bird-כדי להסתובב בעיר״
 -תום ,ירושלים

25%
מהרוכבים דיווחו כי בנסיעתם

"יום העבודה שלי כרוך בפגישות רבות במיקומים שונים בעיר ,עם  Birdבתל אביב,
אני יכולה לרכוב בלי להיות כבולה לפקקים ,אז אני יכולה להגיע מהר יותר ,וללא
מאמץ"
 -נטע ט ,.תל אביב

האחרונה התחברו לאמצעי תחבורה
נוסף.

השפעה כלכלית על הקהילה
מעבר לכך ש Bird-עוזרת לאנשים להגיע לעיר בצורה נגישה ,זמינה
וידידותית לסביבה ,יש לה גם השפעה כלכלית חיובית על הקהילה
בתל אביב וסביבתה .כך למשל ,בחודש נובמבר  2018בלבד ,אנו
מעריכים כי  Birdהצליחה לסייע בהכנסת יותר מכ₪ 675,000-
לכלכלת תל אביב באמצעות תשלומים לקבלנים עצמאיים )"צפרים",
"מכונאים" ו"סיירים"( ,המטעינים ,מתקנים ומאזנים מחדש את צי
הקורקינטים .בכך Bird ,מציעה דרך השתכרות גמישה ,המאפשרת
לחברי הקהילה לקבל הכנסה גמישה נוספת שלא בשעות העבודה
העיקריות.

בנוסף ליצירת הזדמנויות הכנסה ישירה Bird ,גם מסייעת לתושבים
ומבקרים להתחבר לאזורים חדשים בעיר ,ובכך ,מאפשרת להם לגלות
מסעדות חדשות ועסקים מקומיים.

$
 675,000ש״ח
ההשפעה של  Birdעל כלכלת תל אביב
בחודש נובמבר 2018

סך גודל ההשפעה הכלכלית של  Birdעל העיר

״לעולם לא אשכח את ההזדמנות ש Bird-נתנה לי כדי להרוויח כסף למימון מסיבת יום ההולדת של הבת שלי”
יונתן ,צפר ,תל אביב״מאז ש Bird-פרצה בתל אביב ,תנועת הלקוחות לבית הקפה שלי גדלה ,שכן  Birdמאפשרת לרוכבים לחקור את הדרכים בהם הם נוסעים“
 -אייל ,מנהל בית קפה בתל אביב

“

הגדלת הניידות תוך הפחתת פליטות פחמן דו
חמצני לאוויר
המשימה של  Birdהיא להפוך את אמצעי התחבורה הבר-קיימא לנוח ,זול ומהנה .וזה עובד .עם המעבר לאמצעי תחבורה בר-קיימא ,כמו
 Birdוהנסיעות שרק הולכות וגדלות Bird ,נמצאת על המסלול כדי לסייע לעיר להיות צפופה פחות ולהפוך את האוויר שכולנו נושמים בתל
אביב ,לנקי יותר .בסקר שנערך על ידי  ,Birdנמצא כי קרוב לכ 20% -מרוכבי תל אביב דיווחו שהיו עושים את הנסיעה האחרונה שלהם
ברכב ,אם לא הזמינות של  Birdברחבי העיר .אנו מצפים שמספר זה יגדל ככל שנמשיך לצמוח בעיר.

על ידי מתן אפשרות לאמצעי תחבורה נקי ,סייענו במניעת יותר מ 90,000-נסיעות ברכב ,שחסכו כ 300,000-טון מטרי של פליטת פחמן
דו חמצני .רק לשם המחשה ,הנתון הזה מקביל לנטיעת  5,000עצים חדשים ברחבי העיר.

נובמבר : 20 1 8

הנסיעות של  Birdהיוו:

518,588
קילומטר נסועה

המקבילים ל:

299.36
מטריק טון של פחמן דו חמצני CO2

20%
מהרוכבים דיווחו שהנסיעה
האחרונה שלהם החליפה נסיעה
ברכב

נקודות מוצא ויעדים של נסיעות בBird-
 Birdמביאה תחבורה שיתופית פעילה לאזורים חדשים ברחבי תל אביב ,כפי שמשתקף במפות מטה ,המתארות את נקודות המוצא והיעדים של
הנסיעות מחודש נובמבר  .2018על ידי הפיכת הקורקינטים החשמליים לזמינים יותר לציבור הרחב Bird ,מאפשרת ליותר אנשים לנוע ברחבי העיר
בחופשיות ,ללא מכונית.

ככל שיותר אנשים יוצאים לרחובות באמצעות קורקינטים חשמליים שיתופיים Bird ,עוזרת לקהילה לדמיין כיצד ניתן לעצב מחדש את רחובות העיר כדי
לאפשר לאנשים רבים יותר ללכת ברגל ולהתנייד בעיר באמצעות כלי תחבורה אלטרנטיביים כמו קורקינט חשמלי.
באמצעות המחקר שנעשה בשיתוף עם  ,ZenCityניתוח האינטראקציות מעיד כי השירות של  Birdנתפס כנדרש עבור היוממים ,במיוחד באזורים בהם
חסרים אמצעים אחרים של תחבורה ציבורית.

"הקורקינטים החשמליים השיתופיים משרתים רבים מתושבי העיר ומשמשים כחלופה מצוינת לתחבורה הציבורית“.
 -רפאל ,תל אביב

נ קודות מו צ א :

י עד ים :

לאן אנחנו הולכים

בסקר שנערך על ידי  ,Birdכמעט  40%מהרוכבים בתל
אביב דיווחו כי זמינות רחבה יותר של  Birdתעודד אותם
לנסוע יותר באמצעות קורקינט חשמלי שיתופי ,מה שמראה
כי הביקוש גבוהה מההיצע הנוכחי שלנו .בעתיד ,אנחנו
רוצים להיות מסוגלים לשרת את הביקוש הזה ועל ידי
עבודה צמודה עם העירייה אנחנו יכולים לעזור להפוך את
תל אביב לנגישה וזמינה יותר עבור כולם.

בתשעת החודשים האחרונים עבדנו בשיתוף פעולה עם
גורמים רשמיים בעיר לבניית עיר נקייה ,נגישה וחדשנית
יותר .אנחנו מתכוונים להמשיך את המחויבות שלנו ולהביא
את השירות לערים נוספות בישראל.

40%
מהרוכבים בתל אביב דיווחו כי זמינות
רחבה יותר של  Birdתעודד אותם לבצע
יותר מהנסיעות באמצעות קורקינט
חשמלי

