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מי אנחנו
צ"החלצוות 

.הדירקטוריוןר"ויומייסד:יוגבאורי
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עלהשיחוהגברתשיפור

חולץ"בכנסגודשאגרות

עיוןוביום"פקקים

תקציביםאגףבשיתוף
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מי אנחנו
השותפים שלנו



מי אנחנו
עבודה משותפת



דרכי פעילות
פרסומים

ישראללחילוץהלאומיתהתכנית

הוליסיטיתתכנית–מהפקקים

מדיניותמהלכי10הכוללת

יביאיישומםאשרמעשיים

בתוך50%-בכהגודשלצמצום

.כשנתיים

עשרותבאמצעותהתכניתגיבוש
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ממשלבכירי,מהתעשייה

.ועודשלישימגזרארגוני,לשעבר

עםהתוכניתמרכיביקידום

ועםהשוניםהממשלהמשרדי

הקשתמכלההחלטותמקבלי

התכניתיישוםלשםהפוליטית

.בהקדם

התחבורהמדיניותמדד

21מדרגהמדד–העולמי

כולל)בעולםשונותערים

מדיניותלפי(אביבתל
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דרכי פעילות
אירועים וכנסים

"פקקיםחולץ"כנס
לשיחבמהמהווה"פקקיםחולץ"כנס

טכנולוגייםפתרונותאודותודיון

והנזקיםהגודשלאתגריורגולטוריים

הכנסים.בישראלעמומביאשהוא

השיחרמתאתלהעלותנועדו

מהלכיםולהניעבתחוםהקיימת

.הענייןבעליכללידיעללפעולה

לי"ומנכראשימשתתפיםבכנסים

ממשלבכירי,מקומיותרשויות

באקדמיהבכירים,השוניםבמשרדים

מהוויםהכנסים.השלישיובמגזר

בתעשיהלחברותפלטפורמה

אתלהציגבינלאומייםוגורמים

הרגולציהאתולאתגרפתרונותיהם

.בתחום

התמקדנוהראשוניםהכנסיםבשני

מהתוכניתמהלכיםשלביישומם

הכנס.מהפקקיםישראללחילוץ

MaaS-הבמהפכתהתמקדהשלישי

(Mobility-as-a-Service)שאנו

הופכתהניידותבה,בעיצומהנמצאים

פרטיותמחברותשנרכשלשירות

עלוהבעלותשוניםרכבצייבעלות

.בהדרגהנפסקתהפרטיהרכב

א"תעירייתל"מנכ,לייבהמנחם

ההוןשוקרשות'ר,ברקתמשהר"ד

,טרנרקרןבהשתתפותפאנל

שירה,התחבורהמשרדלית"מנכ

,הראשיתהכלכלנית,גרינברג

עלהממונהסגנית,חכמוןועדי

התקציבים

הממונה,מרידורשאולעםראיון

באוצרהתקציביםעל

המיסיםרשות'ר,יעקבערן

OECD-העםעיוןיום

-הונציגיבאוצרתקציביםאגףבשיתוףעיוןיום

OECDמחלקתי"עשהוכנהעבודהנחשפהבו

שוניםתמריציםנבחנובהOECD-בהמחקר

התמריציםבין.בישראלהתנועהגודשלהפחתת

.גודשאגרת–בעבודהשהומלצוהבולטים

.התקשורתי"עבהרחבהסוקרהעיוןיום



דרכי פעילות
סדנאות

1#מעסיקיםסדנת

בחברותבכיריםשחשפה

הישראליבמשקענק

תחבורהלפתרונות

הציגובסדנה.לעובדים

,התנהגותיתכלכלהחברות

תחבורהשירותיספקיות
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שהובילוקשריםנרקמו
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.בחברותחדשיםשירותים

באתגריםדנובמשקענקבחברותבכיריםבה2#מעסיקיםסדנת

אתלשפרהעשויה,בארגוןתחבורהתכניתשבהטמעתובחסמים

השתתפובסדנה.הכלכליוהחסכוןהפריוןאתולשפרהעובדיםרווחת

.למעסיקיםותמיכהלווישירותישמספקיםתחבורהומומחייועצים

הציגבוביתמפגש
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הרווחהאתולשפר

באמצעותבישראל

,חכמהתחבורההטמעת

תפקידהלהיותיכולומה

הפילנתרופיהשל

.אלותהליכיםלהאצת

3#מעסיקיםבסדנת

נכחומקוונתבצורהשהתקיימה

אנושמשאבילי"סמנכ70מעל

בסדנה.במשקגדולותבחברות

להטמעתמתודולוגיתהוצגו

עללהקלשיכולהמרחוקעבודה

.הקורונהבתקופתהניידות

מעסיקיםפאנל–בתמונה

,Matrix)מניסיונםשחלקו

Amdocs,KONE,מקורות,
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דרכי פעילות
ועדות מקצועיות

מקצועיותועדות5הקיםהארגון

הגורמיםכלאתלרתוםבמטרה

.החברהמטרותלקידוםהרלוונטיים

בנושאילדוןהינההועדותמטרת

השוניםהפעילותבתחומיהרגולציה

.הנדרשיםהמדיניותמהלכיעלולייעץ

,ממשלהנציגימשתתפיםבוועדות

נציגי,אקדמיהאנשי,עסקיותחברות

אשרויועציםשלישיומגזרארגונים

להבטיחמנתעלבקפידהנבחרו

.ויעיליםענייניים,מעשייםפורומים
בהובלתמקומיותרשויותלי"מנכפורום

Future Mobility IL,סגניתחשפהבו

התכניתאתבאוצרהתקציביםעלהממונה

.הכלכלית

תחבורהלקידוםהועדהמסקנותבעקבות

בהובלתעגולשולחןקיימנו,חשמלית

Future Mobility ILחברתל"מנכנפגשבו

שירותיהמספקותחברותעםהחשמל

לדוןכדי,חשמלייםרכביםויבואניותטעינה

החשמלשחברתובחסמיםבאתגרים

.החשמליתהטעינהבתחוםבהםמעורבת

הועדה לטיפול בגודש התנועה

הועדה לקידום תחבורה ציבורית

הוועדה לקידום תחבורה שיתופית

הוועדה לקידום תחבורה חשמלית

הועדה לקידום תחבורה  
מקושרת וסייבר, אוטונומית

:Future Mobility ILועדות 



דרכי פעילות
ועדות הכנסת ומפגשים עם פקידות מקצועית, ניירות עמדה

ומעורביםעמדותמציגיםאנו

הקשוריםהרגולציהנושאיבכל

.התחבורהבמהפכת

והמכתביםהעמדהניירות

לאחר,מנסחיםשאנו

הועדותעםהיוועצות

נוכחיםבהןהמקצועיות

,הארגוןשלהשותפים

התפקידיםלבעלינשלחים

לפקידות–הציבוריבמגזר

והבכירההזוטרה

,רשויותראשי)ולפוליטיקאים

כןכמו.(ושריםכנסתחברי

הכנסתבועדותהדעותמוצגות

.ובמפגשים

התחבורהשיפור

הלוויןועריבפריפריה

לרכביםהמסמדיניות

חשמליים

וגמישותמרחוקעבודה

העבודהבשוק

תשלוםאפליקציות

הציבוריתבתחבורה

גלגלידושירותפיילוט

רכבתבתחנות

"חניהמחיר"מהלך

ברכבהשימושהפחתת

הציבוריבמגזרפרטי

התחבורהמערךשדרוג

הציבורית

אוטונומירכבלהטמעתרגולטוריתדרכיםמפת

בישראל



דרכי פעילות
תקשורת



מודל השותפות
סוגי המסלולים

2020מודל שותפות 
Future Mobility IL

שותף

ח"ש50,000עלות 

חבר מוביל

ח"ש25,000עלות 

חבר

ח"ש8,000עלות 



מודל שותפות חדש

:חבילה בסיסית

קבלת מידע על מחקרים ומסמכים מקוריים של הארגון➢

(אונליין/פיזית)מקצועיות בועדותקדימות בהשתתפות ➢

מקווניםוובינריםימי עיון , דובר מטעם החברה בסדנאות➢

ניוזלטר חודשי עם עדכונים על פעילות הארגון וחדשנות מהארץ  ➢

והעולם

אזכור ברשימת חברים באתר➢

ת
לו

ע
 :

8
,0

0
0

"ש
ח

מסלול חבר

התרתבנושאחשמליתתחבורהלקידוםועדה

בהשתתפות,חשמלייםרכביםלטעינתחסמים

Futureשלשותפים Mobility IL,ייעוץחברות

.החשמלורשותוכלכליאסטרטגי



מודל שותפות חדש

:חבילה בסיסית

קבלת מידע על מחקרים ומסמכים מקוריים של הארגון➢

(אונליין/פיזית)מקצועיות בועדותקדימות בהשתתפות ➢

מקווניםוובינריםימי עיון , דובר מטעם החברה בסדנאות➢

ניוזלטר חודשי עם עדכונים על פעילות הארגון וחדשנות מהארץ  ➢

והעולם

אזכור ברשימת חברים באתר➢

מסלול חבר מוביל
:פרסום ושיווק

לוגו באתר הארגון במקום בולט➢

והקמת דוכן בכניסה" חולץ פקקים"לוגו באתר כנס ➢

"חולץ פקקים"במהלך כנס וובינרשיבוץ דובר בסדנה או ➢

דירקטוריון  / הרצאה על מהפכת התחבורה להנהלת➢

החבר המוביל

,פנגול"מנכ,אלבזרועישלהרצאה

Futureשלעיוןביום Mobility IL



YJשלהרצאה Fischer,

לשותפויותBirdנשיאסגנית

בכנסדוברת,ממשלתיות

"פקקיםחולץ"

מודל שותפות חדש

:חבילה בסיסית

קבלת מידע על מחקרים ומסמכים מקוריים של הארגון➢

(אונליין/פיזית)מקצועיות בועדותקדימות בהשתתפות ➢

מקווניםוובינריםימי עיון , דובר מטעם החברה בסדנאות➢

ניוזלטר חודשי עם עדכונים על פעילות הארגון וחדשנות מהארץ  ➢

והעולם

אזכור ברשימת חברים באתר➢

ת
לו

ע
 :

8
,0

0
0

"ש
ח

מסלול שותף
:פרסום ושיווק

לוגו באתר הארגון במקום בולט➢

והקמת דוכן בכניסה" חולץ פקקים"לוגו באתר כנס ➢

"חולץ פקקים"במהלך כנס וובינרשיבוץ דובר בסדנה או ➢

דירקטוריון  / הרצאה על מהפכת התחבורה להנהלת➢

החבר המוביל

קידום פרויקט משותף➢

:אסטרטגיה ופרסום

ייעוץ אסטרטגי➢

(אונליין2020כנס דצמבר " )חולץ פקקים"שיבוץ דובר בכנס ➢

ישיבת עדכון פרטנית אחת לחציון➢

חברות במועצה הציבורית של הארגון➢



מודל השותפות בארגון
סיכום המסלולים

שותףחבר מובילחבר

✔✔✔קבלת מידע על מחקרים ומסמכים

✔✔✔ניוזלטר חודשי

✔✔✔מקצועיותבועדותקדימות 

✔✔✔וובינרים-ימי עיון ו, דובר בסדנאות

✔✔✔אזכור ברשימת חברים באתר

✔✔✘הרצאה על מהפכת התחבורה

✔✔✘לוגו באתר במקום בולט

✔✔✘"חולץ פקקים"לוגו באתר כנס 

✔✔✘"חולץ פקקים"דובר בסדנה בכנס 

✔✔✘קידום פרויקט משותף

✔✘✘ייעוץ אסטרטגי

✔✘✘"חולץ פקקים"דובר בכנס 

✔✘✘ישיבת עדכון אחת לחציון

✔✘✘חברות במועצה ציבורית



שירותים נוספים

ייעוץ למעסיקים

ייעוץ לרשויות מקומיות

הטמעת עבודה מרחוק בארגון▪

בניית אסטרטגיית תחבורה לארגון▪

הטמעה של שירותי תחבורה▪

הקניית יכולות בעבודה עם רשות מקומית▪

ייעוץ כלכלי לחסכון במשאבי הארגון▪

בניית מדדי תחבורה וניידות בעיר▪

הטמעת שירותי תחבורה חכמה▪

חיבור לחברות טכנולוגיה וספקיות שירותים▪

פגישת התנעה
פגישות  

תקופתיות
ניתוח צרכים

התאמה של 

המלצות ללקוח
הדרכת עובדיםייעוץ טלפוני

Future Mobility ILהארגוןשלהתוכןבנושאיבליוויהמעונייניםלגופיםייעוץשירותיבנוסףמעניקה.



הצטרפו לקידום מהפכת  

!התחבורה בישראל

להצטרפות

https://www.futuremobilityil.com/join-us

