
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

סיכום אירועים

MaaS מפגש בנושא אפליקציית

החודש קיימנו מפגש חברות בנושא התממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית בהמשך לקול קורא שהוציא
נתיבי איילון בנושא. במפגש השתתפו עשרות חברות בתחום המוביליטי, אשר הביעו את דעתן בנושא

ההתממשקות והציעו הצעות לשיפור המהלך. 
בעקבות הדיון אנו מפרסמים נייר המדיניות בנושא, ונפנה לרגולטורים הרלוונטיים לאימוץ נייר המדיניות

ויישומו. 
 

לצפייה במצגת המפגש>>
לסיכום המפגש>>
לנייר העמדה>>

מה חדש?

 מכתב מענה ממשרד האנרגיה בנושא קידום הרכב

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_ba0553bcb35542f18bbdeda824b30654.pdf
https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_ed8825b5c9de4403bbb61dfb64690b5b.pdf


בעקבות פנייתנו למנכ"ל משרד האנרגיה בנושא
קידום חדירת הרכב החשמלי לישראל, קיבלנו
מענה מפורט המתייחס בחיוב לכל המלצותינו

בתחום.
אנו נמשיך לפעול מול המשרד ומול קובעי
המדיניות בנושא כדי לקדם את המהלכים
הנדרשים: העלאת תקרת ההטבה לרכב

חשמלי, פטור ממס רכישת רכב חדש בעת
החלפת רכב חשמלי אחד בשני, הגדלת

הדיפרנציאליות בשווי שימוש והחלת תקן על
ממוצע פליטות המזהמים על יבואני הרכב.

הליך החקיקה הראשוני בנוגע לרכב
אוטונומי גובש על ידי משרד התחבורה

ההליך יאפשר את התקדמות הניסויים ומימוש
פעילות מחקר של חברות טכנולוגיות מהארץ
וכלו לקדם את פיתוח הרכב ומהעולם שי

האוטונומי בישראל.

החשמלי

לקריאת מכתב התגובה >>
לקריאת מכתב הפנייה >>

דו"ח בנושא העלויות החיצוניות של כלי רכב

המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח שבו הוא מציג את הנתונים המלאים בנוגע לפליטת גזי החממה
והפגיעה בזיהום האוויר. 

בנוסף לנתונים מתפרסמות גם ההמלצות להתמודדות עם הבעיה: קידום נושא הרכב החשמלי, הטלת
מס והגבלות על רכבים מזהים וכן שימוש בתחבורה ציבורית.

לדו"ח המלא >>

חדשות מהארץ

לקריאה >>

https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_911c0d516a814e9cbcfefeded4efa432.pdf
https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_a6b624a1fe264621b2554d2286ebf96c.pdf
https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_7ddaffb28a1c46c9a537f86c6928a514.pdf
https://www.port2port.co.il/article/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%95%D7%91%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99/


קול קורא של נתיבי איילון להצטרפות
ם י י ג לו ו טכנ ת  ו נ למאגר ספקי פתרו

מתקדמים בתחום האוטוטק 

נתיבי איילון השיקו קול קורא ייחודי שיתעדכן
במהלך ההגשות של חברות שונות. המטרה
לעדכון היא בשביל לדייק את התחומים וליצור

שיח משותף שיקדם את התחום והמטרות.

בכביש בגין בירושלים פתחו לתנועה נתיב
לתחבורה ציבורית

אורך מקטע הנתיב הוא 2.5 ק"מ. מדובר
במקטע השני בעיר לאחר שהמקטע הראשון

שנפתח היה בכביש 1
 

רשויות מקומיות מסביב לעולם מרחיבות
מדרכות ונתיבים לאופניים וקורקינטים

בעקבות הקורונה

במילאנו, גלאזגו, פריז, מדריד ועוד ערים
מרכזיות שמו לב שגם לאחר פתיחת הסגרים
אנשים רבים ממשיכים להתנייד באופניים וברגל
ולכן, הרשויות מתאימות את עצמן לצרכים

החדשים. 

,Voi מפעילת הקורקינט האלקטרוני
תפעיל בבריטניה קורקינט חכם בעל

חיישנים לרמות זיהום גבוהות

הדגם החדש שיופץ בחודשים הקרובים יסייע
לרשויות לשפר את איכות האוויר לפי התרעות
זיהום אוויר גבוהות שבכל אזור, וגם יתריע

למשתמשים על גודש של הולכי רגל בסביבה. 
 

יוון היא המדינה הראשונה באיחוד
האירופי שמפעילה תשלום אגרה לפי

נסיעה בפועל

החידוש בצעד זה הוא בכך שהנהגים משלמים
על פי המרחק שעשו בפועל, ולא משלמים את
המחיר המלא במידה ונסעו רק בחלק קטן
מכביש האגרה. צעד זה מונע העדפת נהגים
שהייתה נהוגה עד כה לבחור בדרכים חלופיות
שהעמיסו על הערים והכפרים. הנהג יזוכה
מתשלום כולל באופן אוטומטי ויחוייב על המקטע
שבצוע בפועל בלבד, בזכות יחידות ייעודיות

שיתעדו כניסה לכבישי האגרה.

לקריאה ולהגשה >>

לכתבה >>

חדשות מהעולם

לכתבה >>

לכתבה >>

לכתבה >>

ראיונות ומחקרים

https://www.ayalonhw.co.il/tenders/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%98/
https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/150974/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Share_button
https://www.intertraffic.com/news/traffic-management/rethinking-traffic-management-after-covid-19/?utm_term=&utm_content=ITD2021_NB_02_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2021&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP2753796XFCFC7D95A4DE4B54BCC1F6DFFCD47EBBYI2&noactioncode=1
https://www.traffictechnologytoday.com/news/multimodal-systems/pollution-sensors-on-e-scooters-could-help-cities-monitor-air-quality.html
https://www.traffictechnologytoday.com/news/tolling/greece-begins-pay-per-mile-tolling-to-replace-old-unfair-toll-charges.html


ראיון של מנכ"לית, 15 דקות עם איתמר בן
מאיר, מנכ"ל נתיבי איילון

הראיון היה בנושא החזרה לשגרת הפקקים ביום
שאחרי הקורונה

הדור הבא לניטור תנועה בזמן אמת:
שימוש במצלמות רחוב וחיישני כביש

המידע שיועבר באפליקציות ניווט יכלול גם
עדכונים לגבי חניות פנויות, שימוש ותכנון מדויק

.MaaS-בתחבורה ציבורית וקידום תחום ה
מלבד ניטור התנועה החיישנים יוכלו להציל חיים

ולהסיק מהו לחץ האוויר של כלי רכב ובכך
להוריד את כמות התאונות ב40%.

ועידת היחידות הסביבתיות ואיגודי
הערים 2021

ב-3 למרץ תיערך הועידה בנושא - "מתרבות
הצריכה לתרבות בת קיימא" בהנחיית ריקי

בליך.
Future הכנס ייארח את מיכל גלברט, מנכ"לית

Mobility IL שתציג את נושא התחבורה כמנוע
לשינוי סביבתי. 

לצפייה בראיון >>

למאמר>>

עוד אירועים

לרישום לועידה >>

EcoMotion משיקה את מפת האקסלרטורים החכמה

בEcoMotion 28.2 תשיק מפת האקסלרטורים החכמה. הפרסום יסייע לסטארטפים ולחברות
ממגזרים שונים למצוא את התכנית הבאה והרלוונטית ביותר שלהם על ידי חיבורים למאיצים, רכזות

ואינקובטורים.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=238831077863958&id=313286485135&anchor_composer=false
https://www.intertraffic.com/news/big-data/real-time-traffic-data-developtments-2021/?utm_term=&utm_content=ITD2021_NB_02_A_EN&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrieven_2021&utm_source=RE_emailmarketing&tid=TIDP2753796XFCFC7D95A4DE4B54BCC1F6DFFCD47EBBYI2&noactioncode=1
https://sviva.forms-wizard.biz/


כנס רכבים ותחבורה חכמה 2021

לשכת המהנדסים עורכת את כנס הרכב השנתי
ב27.04.2021.

בכנס יציגו את הפיתוחים והחידושים האחרונים
בתחום התחבורה החכמה, הנדסה ותעשיית

הרכב החשמלי והאוטונומי.

Future Mobility IL | Tel Aviv | Israel

להסרה | דווח כספאם

להרשמה >>

להרשמה לכנס >>

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://doronm989783.typeform.com/to/fD26bcJg
https://automotive-conference.aeai.org.il/
mailto:futuremobilityil@gmail.com
https://www.futuremobilityil.com/
https://www.linkedin.com/company/future-mobility-il
https://www.facebook.com/FutureMobilityIL
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD8A0FE52BB0333CA83EA45B0491EAE6318.htm

