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 שיתוף דעת החברות לגבי התממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית בהובלת המדינה. : מטרת הדיון

קול קורא להתממשקות לפלטפורמה    ,נתיבי איילון  ,לאחרונה פורסם על ידי החברה הממשלתית :  רקע כללי

לאומית.   לאפליקציה  להצטרף  וחנייה  רכבים,  שיתוף  המיקרומוביליטי,  לחברות  קורא  הוא  בו  אפליקטיבית 

לגבש   Future Mobility  - בעקבות כך, הוזמנו חברות לדיון בנושא הקול הקורא, להשמיע את דעתן ולסייע ל

וניתנו מספר דוגמאות למקומות בעולם בהן    MaaS-יקציית ההמלצות להמשך. בתחילת הדיון הוצג רעיון אפל

 .  MaaSפועלת אפליקציית 

קול הקורא הוא שהמציע לא יכול לעשות שימוש במידע.  בבאופן בולט    מפריעמה ש - )Spool(איילת יצחקי  

משלה, רצוי שהמידע יהיה בידי נתיבי    ת, חברה פרטית עם אג'נדוViaלאור זה שנתיבי איילון עובד יחד עם  

 לא יעשה שימוש מסחרי במידע.  ,כגוף ממשלתי ,איילון בלבד וגם שהוא

אז זה תהליך שכבר קורה בשוק.    MaaS-אם הרגולטור בא רק לקדם תחבורה שיתופית ו - רועי אלבז )פנגו(

.  להיות גורם מאפשר בלבד, כמו המכרז של משרד האנרגיה לגבי עמדות הטעינה  צריך התפקיד של הרגולטור  

יצירת תשתית סטנדרט טכנולוגי ומשפטי  דרך    את ההתפתחות של השוקאת הקואליציות ואיץ  לה  הוא יכול

פעולה הקורא  .  לשיתופי  להתחרותנראה  מהקול  בא  וה  ,שהוא  התשלום  את  מהמציעים  לקחת  רוצה  - הוא 

DATA  הכי חשובים למפעילים פרטיים ולהשאיר אותם כגורם תפעולי בלבד. חשוב לא להגביל את  , הדברים

גוף יעיל מאוד, אבל צריך   החברות הקיימות ואם המכרז יעבור כפי שהוא, הוא יפגע בהן. נתיבי איילון הוא 

   לייצר גבולות גזרה למעורבות של הרגולטור.

מחשב את תכנון הנסיעה  רק  אפליקציה לאומית בצורה של מסלולן שהשלב הראשון הוא   - ( oToGעומר שוהם )

לשלב   מתאים  ולא  מיותר  הוא  הזה  בשלב  משתמשים  על  אחריות  כבר  לקחת  השירות.  לאפליקציית  ומפנה 

דלג על המסמכים  ל   צריךהיה  שני הצדדים,  רווחי למציג דבר שבאמת  נתיבי איילון  בנוסף, אם  שהשוק נמצא בו.  

 ולהגיש את הכל בדרך פתוחה יותר.  NDA-וה

כדי לשלב את הכוחות  הכיוון צריך להיות הפוך ממה שהוצג על ידי נתיבי איילון.  - (We Share Itגיל וייסמן )

ביחד,   כולם  להיות  של  צריך  זה    Opensourceהכל  לכולם.  שקוף  יהיה  של  ושהמידע  משותפת  סביבה  ייצור 

. כל חברה  בצורה נוחה  םת וויאפשר ללקוחות באופן חופשי לעבור בין שירותים ולבחור א  מקסימום מידע משותף

ולקחת בעלות על  שתלט  לא יכול לה נתיבי איילון  ו  לבנות את זירת התשלומים והשירותים שלהעובדת קשה  

 משותף לכולם.  Marketplaceוהמידע ולכן צריך ליצור  תשלומיםה

בתחבורה הציבורית   שיתוף המידע הוא הכרחי לתכנון ולקביעת ביקושים - העין(עופר גבאי )חבר מועצת ראש 

אם  ו מערכת.  של  תכנון  בכל  הכרחי  נדבך  את מועצה    י חברל זה  את    אפשר זה,  המידע  ל  הנגישות   יש  להפוך 

 . התחבורה בעיר לאפקטיבית הרבה יותר

ובמיוחד בתחום הקורקינטים הסוגייה   לגשת אל המשתמשים ולדעת מי הם כל חברה רוצה - (Birdרן ברודר )

חשובה מאוד  כוללגדול  הוא    DATA-ה  מנעד  כל.  הזאת  גםאשראיה פרטי    והוא  אבל  ומייל  ,  ברגע    .טלפון 



 

על הכל אז המנעד בקיצון. ראוי שיבוא ויגיד מה החזון    תשהחברות לא חשופות לכלום ונתיבי איילון אחראי

 ומה הדרך, ובמידה והשירות הזה נסגר, לאיזו בעלות עוברים המשתמשים. 

הקול הקורא לא מתייחס לתחבורה ציבורית ולא קורא לשחקנים בתחום לשתף פעולה.   - (opOnHעופר סיני )

כלולה. עדיין יש מצב שבהמשך  תהיה  ציבורית לא    אם נתיבי איילון לא בא להתחרות אז אין סיבה שתחבורה

איילון   ות נתיבי  הפרטי  לשוק  מקבילים  שירותים  להציע  והשתמשו  ת חליט  שהופנו  המשתמשים  את  נתב 

 . הבשירותים של החברות הפרטיות לשירות של עצמ

תשלום על חנייה ותחבורה ציבורית ובקרוב גם קורקינטים    תסלופארק מאפשר - גיא סלוק )מנכ"ל סלופארק( 

רגע הוא  כולחבר בין הגורמים, אבל    כאלה  ומבצעים את זה ברמה הפרטית. הרגולטור צריך להאיץ תהליכים

לכן מומלץ    , הוא יוצר תחרות. לא מובן מה הרגולטור פותח בשוק ומה הוא מסדירומאגד את החברות אליו  

כגורם מרכז, ברגע  .  יםת המידע בין הגורמים ויצירת קרקע לשיתופי פעולה יותר חזקשהוא ייתן מענה לפתיח

בין   קפיצה  לייצר  וכך  פורים  יותר  פעולה  שיתופי  להיווצר  יוכלו  אז  החברות  בין  יפתח את התקשורת  שהוא 

 כללי ולאפשר לצרכן זרימה של פעולות יותר פשוטות.  NDAשל חברות שונות דרך  אפליקציות

יש בעיתיות לא מבוטלת בזה שהמדינה מפתחת מערכת שמתחרה במגזר   - (Future Mobility  יו"ר יוגב )אורי  

היאהפרטי.   לכך  ושלוש  ,  "התחנה"   יתאפליקצי   דוגמא  במידה  ביטחון"  "רשת  להוות  הייתה  שמטרתה 

 האפליקציות הפרטיות לא יצליחו, אך למעשה היא הושקה ביחד איתן והפכה למתחרה בהן.  

  מאפשרת ש  פורמהפלט בזה שהיא    למכרז  מהוד  יא בעצםה   האפליקציה הממשלתית  -  (מוטויריס )אישאראל מו

מה דעתם    ביחד או לחוד  ענותלהשונים יכולים  ספקים  ה ו  זפותח מכר  מסלולמתכנן  ש  קוחל  .להגיש הצעהלספק  

 יכולה להיכנס. יכולה להיות מקום בו המדינה טפורמה כזאת  פל בוחר. הלקוח  בסוףו  וייגשו או לא

)ישראכרט(ברק   עולם   - כהן  בין  לעשות את החיבור  מנסה  צריך  ולעולם האשראי    Opensource-ההמדינה 

והדבר    מזה  . נתיבי איילון בונה משהו הפוךMarketplaceחברות  ולתת ל  לעשות אותו דבר בעולם התחבורה

 תיים מאד. כעת זה מוגדר כפיילוט, אך בקלות יכולים להתפתח את היבטים בעיי .חברותה מעלה את חשש

 

 : הרגולטוראחריות של 

 להיות גורם מאפשר ולא מתחרה  •

 ו גבולות גזרה למעורבות של יצירת •

 קל על היצירה שלהםולה פתיחה של שיתופי פעולה   לאפשר •

 מבלי לקחת בעלות על המידע, התשלומים או היבטים אחרים   Marketplaceיצירת  •

 

 : שיתוף מידע

 Via- מ ושמירה על מידע שימוש מסחרי במידע  מניעת •

 אפשר להפוך את התחבורה בעיר לאפקטיביות הרבה יותר מ  שיתוף המידע •

 וצריך לדאוג לשמור עליהם  והקשר עם הלקוחות הם קריטי לחברה הדאטה •



 

יצירת סביבה משותפת עם מקסימום מידע משותף ולא בצורה של סגירת המידע והעברתו לבעלות   •

 נתיבי איילון  

 

 :תחרות

 מהווה בעיה    מערכת שמתחרה במגזר הפרטי פיתוח •

תשאיר את התחרות    Marketplace יש לעודד את התחרות באמצעות ספקי השירות השונים. יצירת •

  יעיל יותר  – בעינה ובמקביל תהווה מנוף לשירות אגרגטיבי ללקוח 

. תחבורה  שיתוף רכביםו מיקרומוביליטי  , לשלב גם את שחקני התחבורה הציבורית ולא רק חניות •

 כמשלימים   –ציבורית צריכה להיות הבסיס, ושירותי התחבורה השיתופית 

 

 : תחוםהקידום 

 את הקואליציות שנוצרות בשוק  להאיץ  •

 יצירת תשתית סטנדרט טכנולוגי ומשפטי לשיתופי פעולה  •

 יצור לעצמו  יכל שחקן ש במקוםכללי  NDAיצור  יחלק בהסדרה ו  לקחת •

   לחברות  Marketplaceלפתוח ו לעולם התחבורה Open Source -לחבר בין עולם ה •

 

 

 


