
הכתבה שפורסמה בYnet השתמשה בנתוני מד
הפקק שיצרנו. הכתבה הציגה את ההבדלים
בנתוני התנועה בין תחבורה ציבורית ופרטית

באזורי תעשייה פריפריאליים.
נסיעות מסורבלות ויישובים מנותקים הם חלק

מהכשלים בתחבורה הציבורית בפריפריה.

פרסום התקדמות פרויקט ה"אופנידן" על
ידי חברת נתיבי איילון

בעקבות פנייתנו למנכ"ל החברה לפרסם את
הנתונים המעודכנים לפרויקט - הנתונים נגישים

כעת לציבור הרחב.

הלמ"ס פרסם נתונים מעודכנים לשנת
2020: מספר המורשים לנהוג על כלי רכב

הוא כ-4.622 מיליון

מדובר בצמיחה של 2.2% גם כאשר הגבלות
הקורונה מנעו שיעורי נהיגה וטסטים. נתון נוסף
על אמצעי התחבורה הוא שרק 34% מגיעים
בתחבורה ציבורית ובכלים חשמליים. הירידה
היחידה בשנה זו היא 2% פחות בקרב בני -16

18 שמחזיקים ברישיון נהיגה.

נסיעת מבחן ראשונה במכונית החשמלית
החדשה של "טסלה"

בשבוע שעבר הגיעו 230 מכוניות חדשות לנמל
אשדוד. זה עדיין לא הופך את טסלה למכונית
החשמלית הנמכרת ביותר אך הרבעון הראשון
של 2021 יפתח עם עלייה של מחצית במכוניות

חשמליות מאשר כל שנת 2020.
 

רכבת ישראל מפרסמת קול קורא

מדובר במכרז להשתתפות בפיילוט טכנולוגיות
נגישות לבעלי מוגבלויות בהליך טרום מרכזי.

 

שיתוף פעולה ייחודי בין חברת קווים,
Moovit ופנגו

מדובר בשיתוף שברובו אלמנטים טכנולוגיים
ודוחות אנליטיים מבוססי ביג-דאטה.

בנוסף, שילוב של אמצעי תחבורה שונים יגבירו
את השימוש המיטבי בתחבורה הציבורית. 

 

ה"school bus" הופך לחשמלי

במרילנד מועצת החינוך אישרה בפה אחד שכל
לל 1422 כלים יהיו ם הכו סי בו טו צי האו

חשמליים. 
הצעד מייצג את העמדה של המחוז ואף של
ארה"ב - נשיא ארה"ב, ביידן התחייב לתמוך

באימוץ כלי רכב חשמליים.

חברת "Lime" תשקיע 50 מיליון דולר
והפצתו ים  י על שיפור דגם האופנ

במדינות רבות

הדגם החדש שיופץ בקיץ הקרוב מתוכנן להיות
דומה לנוחות של כלי הקורקינט של החברה.
צעד זה מתלווה לשילוב הטוסטוסים החשמליים

שהחברה מתכננת לקדם בפריז ובוושינגטון.
 

הולנד מתקדמת לעבר היעד: להיות
המדינה הראשונה שתשתיות וכלי רכב

מחוברים בעזרת הטלפונים החכמים

מערכת V21 היא המערכת שמקשרת בין שני
הגורמים. מדובר במערכת הראשונה בעולם
שמבוססת על רשת הטלפונים החכמים. עד כה
הושלמה העבודה ב1000 צמתים ראשיים (שהם

20% מסך כל הצמתים).
חלק מהנתונים שהמערכת מתריעה הוא

בפליטת גזים מסוכנים לפי אזורים.
 

 Bird ראיון עם יניב ריבלין, מנכ"ל

הראיון הוא בנושא השינוי לשירותי
מיקרו-מוביליטי והשימוש של 350,000

משתמשים ב5.5 מיליון נסיעות. 
הצעד הבא של החברה הוא בהשקת אפליקציה
חדשה שמסייעת במציאת המסלול הטוב ביותר

ליעד.

EcoLogistics פרסמה דו"ח מפורט
ליצירת ערים בסטנדרט בר-קיימא

באמצעות הובלה נמוכה בפחמן

מטרת הדו"ח הוא להציג את הנתונים על פליטת
גזי חממה ב2050 ולהציע פתרונות לצמצום

האנרגיה המזיקה.
הבדיקה נערכה ב-9 ערים מרכזיות בהודו,

ארגנטינה וקולומביה משנת 2017.
הנתונים מראים שפליטת גזי חממה בשנת

2050 תכפיל את עצמה ואף יותר מהנתונים
הנוכחים.

פסק דין בבריטניה מחייב הכרה בנהגי
Uber כעובדים בעלי זכויות סוציאליות

ומעורר סערה

השפעת הפסיקה מעוררת סערה בקרב
הפלטפורמות השיתופיות שמעוניינות לעודד
חקיקה למנוע אותה ולהשאיר את המצב כמו

שהוא.
הפסיקה מעיבה על סכנה בכלכלת שיתוף

התחבורה.

תוכנית Horizon Europe תקיים וובינר
ב5.4 

במהלכה יציגו קולות קוראים לשנים 2021-2022
בתחום תחבורה חכמה. ההצעות הזוכות יזכו

במענק בגובה מיליוני אירו ובתנאים נוספים.

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.
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

סיכום אירועים

 Smart Mobility IL ועידת
לקראת סוף החודש ועידת Smart Mobility IL של רשת 13 אירחה משתתפים רבים ובהם גם את
מנכ"לית החברה, מיכל גלברט. נושאים כמו חיבור הפריפריה לתחבורה ציבורית וחדשנות בעולם ברכב

הם חלק מהנושאים שעסקו בו בוועידה.

הוועידה סיפקה הבטחות ונתונים של פוליטיקאים ואישים בכירים בארגונים בתחום התחבורה -
"הרכבים הם ההוצאה השנייה הכי גדולה למשפחה בישראל" (עופר מלכה, מנכ"ל משרד התחבורה)

"אנחנו רוצים לאפשר לנוסע הישראלי מחיר קבוע מראש לנסיעה במונית" (יוחאי עבאדי, מנהל פעילות
.(Yangoב

שרת התחבורה, מירי רגב חשפה תכניות יצירתיות להתמודדות עם הפקקים: "הסעת נוסעים בשאטל
ימי מחיפה לתל אביב ובהמשך מעכו, נהריה ואשקלון". בנוסף, היא ציינה שהמטרה המנחה את משרד
התחבורה הוא "רכב פרטי OUT ותחבורה ציבורית IN". בין היתר נחשף באותו היום כי רכבת על

גלגלים תפעל בין צומת תפוח לתל אביב.
יו"ר מרצ, ניצן הורוביץ גם מאמין שהתחבורה הציבורית היא הפתרון לבעיית הפקקים במדינה ושנתיבים

חדשים באיילון וכבישים חדשים הם לא הפתרון היחידי.
שר התחבורה לשעבר, בצלאל סמוטריץ' חשף את דעתו לגבי מס גודש - "התמיכה בשינוי כל מבנה
המיסוי על רכב במדינה והפיכתו למיסוי לפי כמות הנסיעות באזורי ביקוש ובשעות ביקוש וכך ניתן לשנות

הרגלי נסיעה".

ניכר שהפוליטיקאים מעוניינים לפתור את הבעיות בתחום התחבורה ושזו נמצאת בעדיפות גבוהה.
 

לצפייה בפאנל חדשנות>>
לעמוד הועידה ולקטעים נוספים>>

מה חדש?

פנייה של Future Mobility IL לעיריית אילת בנושא
קול קורא להפעלת קורקינטים חשמליים שיתופיים

בפנייה ששלחנו לעיריית אילת החודש, בירכנו על המהלך החשוב בקידום תחבורה יעילה וזמינה
והמלצנו על הדרך שבה ניתן לקדם את השירות באופן המיטבי ביותר.

 

למכתב >>

Ynetנתוני מד הפקק פורסמו ב

לכתבה >>
למד הפקק >>

לצפייה בנתונים המתעדכנים >>

חדשות מהארץ

לקריאה מורחבת >>

לכתבה >>

לקריאה נוספת ולהגשה>>

לכתבה>>

חדשות מהעולם

לכתבה >>

לכתבה >>

לכתבה >>

ראיונות ומחקרים

לכתבה >>

לדו"ח המפורט>>

לטור הדעה>>

אירועים

תוכנית התחבורה לממשלה הקרובה תוצג בועדה ציבורית

ב19.4 נציג את תוכנית התחבורה לממשלה הקרובה בשלל תחומים.

*האירוע למוזמנים בלבד*

לפרטים נוספים >>

להרשמה לכנס >>

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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