
הסקר השמיני שנערך מכיל נתונים ומספק
תמונת מצב מפתיעה על שנת הקורונה:

כ-54% השיבו שהם מתניידים בתוך העיר ברכב
למטרות שאינן עבודה. מדובר בעלייה של
5%. ואילו, 36% השיבו שהם משתמשים 

באופניים או בקורקינט חשמלי.
 

הידיעה שפורסמה בשבוע אקו-מושן מקדמת את
תחום התחבורה כשירות למשתמש בשנתיים

הקרובות.

רנו שמקדמת 30 פרויקטים עם חברות
סטארט-אפ ישראליות, מנהלת פגישות עם

הממשלה והתעשייה על מנת לקדם את הצעד
המדובר.

 

 
השירות החדש יאפשר לנוסעים לנסוע יחד
לאותו כיוון ולשלם בהתאם למרחק הנסיעה

היחסי של כל אחד מהם. העלות לכל נוסע לא
תעלה על 80% ממחיר הנסיעה במונית

ספיישל.

השירות כרגע זמין ב-30 מוניות בירושלים
ובהמשך, צפוי להתרחב ל-140 מוניות בציר
שבין שדה התעופה רמון לאילת ובמקומות

נוספים.

 

 
קווי האוטובוסים בעמק חפר יוחלפו

בתחבורה ציבורית גמישה

השינוי שנעשה בזכות מאבק התושבים יופעל
במקביל לתחבורה הציבורית הרגילה עד חודש
ספטמבר ובהמשך יחליף אותה. השירות ייקבע

לפי ביקוש הנוסעים ליעד.

נתיבי איילון מפרסמת קול קורא חדש 

הגשת המועמדות היא בהצטרפות למאגר ספקי
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום

התחבורה.
התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא 31

בדצמבר, 2021.

חברת האוטובוסים דן תרכוש אוטובוסים
חשמליים בלבד

צי האוטובוסים של החברה מונה היום
כ-1,300 כלים וכולו יהפוך לחשמלי תוך חמש

שנים. השקה נוספת של החברה, הוא
הטמעה של מידיבוסים חשמליים גם כן,
המותאמים לאזורים צפופים ופקוקים.

 

ספרד מזרימה מיליארדים של יורו
לטובת פיתוח תחום התחבורה הירוקה

ושיפור איכות הסביבה

יצרנית הרכב השנייה באירופה והשמינית בכל
העולם, בונה מפעל סוללות למכוניות, משפרת
תשתיות לקראת הוספה של טעינות רכבים,

מעודדת מכירה של רכבים חשמליים ומקדמת
ניידות בת קיימא לאחר תקופה שמשרד
התחבורה הספרדי לא קידם את הענף.

הערים המובילות ברכיבה לאופניים
מסבירות איך הן מתגברות על האתגרים
ואיך הצליחו להגביר את השימוש בכלי

מומבאי, רומא וויקטוריה הן בין הערים המובילות
בשימוש באופניים. בכתבה סוקרים את כל

האתגרים והפתרונות בדרך להטמעה של כלי
האופניים.

GoMed בלאס וגאס יישמו את תכנית
המשלבת בעיקר כלי רכב אוטונומיים

התכנית תדגים בעיקר את היכולת ביישום
טכנולוגיה אוטומטית בסביבה עירונית מורכבת.
התכנית תיושם במחוז הרפואה ותשרת חולים

ועובדי רפואה.

(PaaS) העתיד כבר כאן: חנייה כשירות
החל משנת 2035

חנייה כשירות היא טכנולוגיה חדשה שמחזיקה
ביתרון עיקרי שבו ניתן למקד את נכסי החניה
ולשלם עבורם ללא מגע, ללא מזומנים וללא

המתנה בתורים.

 

פתרון למשבר האקלים: להפסיק
להשקיע בתחום הפחם, הנפט והגז

(IEA) מומחים בסוכנות האנרגיה העולמית
ממליצים בדו"ח שפרסמו על סגירה של מפעלים
שמבוססים על פחם, נפט וגז ולעודד קנייה של
רכבים ללא מנועי בעירה פנימית. צעד זה יכול

להגביל את ההתחממות הגלובלית ל-1.5
מעלות צלזיוס.
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

אירועים קרובים

ההרשמה לכנס "חולץ פקקים - ממשבר להזדמנות"
בעיצומה!

ב8.6 ייערך כנס "חולץ פקקים - ממשבר להזדמנות" במוזיאון ארץ ישראל שבתל אביב עם בכירים
ובכירות מהמגזר הציבורי, דמויות מובילות מעולם היזמות והמגזר הפרטי, אנשי ונשות אקדמיה וכן,

נציגים ונציגות מארגוני החברה האזרחית.

נושאי הכנס:

מהרחבת כבישים לניהול תחבורה - משנים תפיסות יסוד
נוסעים ביחד - מקדמים תחבורה ציבורית ושיתופית

חשמל בתנועה - עוברים לתחבורה חשמלית
מעסיקים כמובילי שינוי - עוקפים את הפקקים בדרך לעבודה

רשויות מקומיות כמובילות שינוי

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל.
 

להרשמה>>

כנס 2021 של המגזר העסקי לקידום קיימות סביבתית
ייערך ב-1.6

השקעות ירוקות? חדשנות סביבתית? קידום מהלכים סביבתיים? אל תישארו מחוץ לשיח!
הכנס יעסוק במגוון תחומים והנושא שאנחנו מלווים בכנס הוא מתן פתרונות עסקיים לעידוד תחבורה

דלת פחמן. הנושא יהיה בהנחיית מנכ"לית החברה, מיכל רעות-גלברט בשעה 17:30.

 

להרשמה>>

מה חדש?

עיריית תל אביב יפו מפרסמת נתונים על סקר
התחבורה לשנת 2020

לצפייה בנתונים>>

רנו בוחנת להשיק שירות רכב חשמלי שיתופי בתל
אביב

לקריאה>>

חדשות מהארץ

לראשונה בישראל: נסיעה במוניות שיתופיות 

לקריאה נוספת >>

לכתבה >>

להגשה ולפרטים נוספים >>

לכתבה >>

חדשות מהעולם

לכתבה >>

לכתבה >>

לכתבה >>

ראיונות ומחקרים

לכתבה >>

לקריאה>>
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