
מכתב מענה שקיבלנו בהמשך למכתבנו מיום 
ובו הצגת פעילותו של משרד   15.07.20
התחבורה בתחום שדרוג מערך התחבורה
הציבורית נוכח משבר הקורונה וההגבלות שחלו
על המשק בעקבותיו. במכתב מתייחס נציג
משרד התחבורה להמלצותינו בנושא שדרוג

מערך התחבורה. 

אנו נמשיך לעבוד עם כלל הגורמים הרלוונטיים
על מנת לשפר ולייעל את התחבורה הציבורית

בישראל.

במהלך חודש אוגוסט פעלנו בשיתוף פעולה עם
מפעילות הקורקינטים השיתופיים בתל אביב על
מנת לקדם  הקמת סיירת פיקוח עצמית של
י חב בר   ם י ר ו ז הפ   ם י ל כ ה   ל ע   ת ו ר החב
העיר. פיילוט זה ייאפשר לחברות לדאוג לסידור
הכלים ולשמור על הסדר הציבורי, בניגוד למצב
כיום בו על החברות מוטלים קנסות. נושא חשוב
נוסף הוא חינוך המשתמשים, לכן אנו פועלים
ת סו הקנ את  ר  להעבי ת  לחברו לאפשר 
למשתמשים אשר חנו בניגוד לנהלים ובכך

להוביל לשינוי בהתנהגות במרחב הציבורי.

בטיחות בקורקינטים

ב מחברות ית תל אבי רי עי דרישתה של 
הקורקינטים השיתופיים להציע קסדה יחד עם
הכלי השכור מתגלה כבעייתית. פיילוט של
חברת wind הוכיח: רק שליש מהרוכבים עושים

בקסדה כזו שימוש.

קורונה ותחבורה ציבורית

אף שנתוני התחלואה לא יורדים, נוסעים
מדווחים על צפיפות בקווים ועל אוטובוסים
מלאים שפוסחים על תחנות. משרד התחבורה
הודיע על העלאת התפוסה בספטמבר לשעות
בודדות ביום. נראה כי יש צורך בתגבור נוסף של
מערך התחבורה הציבורית לצד הכשרת פקחים

לשמירת הוראות משרד הבריאות.

אזורים מופחתי פליטה בלונדון

לונדון מרחיבה את פרויקט "אזורים מופחתי
 תוך שימוש ת 2021 בשנ   (ULEZ) "פליטה

בטכנולוגיות צילום חדשניות.

לכתבה המלאה >>

תכנון נסיעה בהתאם לריחוק החברתי

השקת אפליקציה חדשה בלונדון לתכנון בטוח
יותר של נסיעות בתחבורה ציבורית תוך
התחשבות בסיכונים אותם מציב נגיף הקורונה.

לכתבה המלאה >>

מתחם טעינת אוטובוסים חדש בלונדון

 הגדול בעולם יאפשר V2Gהקמת מתחם ה
טעינת אוטובוסים חשמליים בשעות בהן הביקוש
לחשמל נמוך וריקון מצברי האוטובוסים חזרה
אל מערכת הולכת החשמל המרכזית בשעות

עומס.

לכתבה המלאה >>

Google Mapsמסלולי אופניים ב

ענקית התוכנה Google תאפשר הצגת מסלולי
רכיבה לאופניים שיתופיים אשר יתבססו על
מעבר בין נקודות עגינה כחלק מפלטפורמת

.Google Maps

לכתבה המלאה >>

אפליקציית תשלום חדשה בולנסיה

חברת התחבורה הציבורית של ולנסיה עוברת
לשימוש בתשלום עבור תחבורה ציבורית

באמצעות אפליקציה. 

לכתבה המלאה >>

השכרת אופניים על בסיס שבועי

חברת האופניים השיתופיים Spin תציע לתושבי
וושינגטון DC שירות השכרת אופניים על בסיס

שבועי.

לכתבה המלאה >>

Future Mobility IL | Tel Aviv | Israel

להסרה | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מה חדש אצלנו?

Future Mobility IL אתר האינטרנט החדש של 

השקנו את אתר האינטרנט החדש שלנו! אתר בשפה העברית המאפשר נגישות לכלל פעילות החברה,
רשימת השותפים, עדכונים שוטפים, פרסומים, ניירות מדיניות, מכתבים, תמונות מאירועים והזמנות

לאירועים עתידיים.

נשמח להזמין אתכם לעקוב אחר פעילותנו ולעשות שימוש בכלל החומרים המונגשים בו.

לאתר >>

Future Mobility IL מודל השותפות החדש של

Future Mobility IL, שחרטה על דגלה את קידום מהפכת התחבורה והטמעת פתרונות יעילים וברי
קיימא לפתרון משבר התחבורה, מעדכנת את מודל השותפות של הארגון. אנו מזמינים אתכם לעיין

בערכת ההצטרפות, להתרשם מדרכי הפעילות, ההישגים וממסלולי ההצטרפות השונים.

 צרו איתנו קשר לקביעת פגישה ויחד נקדם פתרונות תחבורה חכמים בישראל!

לעמוד ההצטרפות >>

תגובת משרד התחבורה: שדרוג מערך התחבורה הציבורית במשבר הקורונה

לצפייה במכתבנו מיום  15.07.2020 >>
לצפייה במכתב המענה מטעם משרד התחבורה >>

פיילוט סיירת פיקוח עצמית על דו גלגליים בתל אביב

לצפייה במכתב >>

פגישת היכרות עם מנכ"ל משרד התחבורה

בפגישה שערכנו עם מנכ"ל המשרד הנכנס, עופר מלכה, הצגנו את פעילות Future Mobility IL ודנו
בהצעותינו לסבסוד דו גלגלי, שאטלים חכמים וקווים לפידרישה, תחבורה שיתופית וחשמלית. בפגישה
שיבחנו את פעילות המשרד על פרסום תזכיר החוק בנושא הרכב האוטונומי והדגשנו את חשיבות

הפעלת אפליקציות לתשלום סלולרי בתחב"צ.

חדשות מהארץ

תזכיר החוק  ניסויים ברכב אוטונומי

במהלך חודש אוגוסט פרסם משרד התחבורה את תזכיר החוק לניסויים ברכב אוטונומי. התזכיר יהיה
פתוח להערות הציבור עד 09.09.2020.

אנו מברכים על החלטת משרד התחבורה לקחת את מהפכת התחבורה בישראל צעד נוסף קדימה
ונשמח לסייע בידו ככל שיידרש.

לתזכיר החוק >>
shai@mobility.com << לפנייה אלינו בנושא תזכיר החוק

<< Ynet לכתבה המלאה באתר

<< Ynet לכתבה מלאה באתר

חדשות מהעולם

מאמרים ומחקרים
דו"ח KPMG, אשר מדרג את מוכנותן של מדינות נבחרות להטעמת רכב אוטונומי, קבע את דירוגה של
ישראל לשנת 2020 במקום ה16 מתוך 30 המדינות הנבחנות. הדו"ח בוחן את מוכנות התשתיות,

הרגולציה וכן את סטאטוס ההטמעה של רכב אוטונומי בפועל.

לדו"ח המלא >>

מאמר מתוך ה  New York Times אשר בוחן את מידת הסיכון שבשימוש ברכבת התחתית במהלך
מגיפת הקורונה ומעלה תוצאות חיוביות באשר לסיכון הנמוך שבשימוש ברכבת.

למאמר המלא >>

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://www.futuremobilityil.com/
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<< Ynet לכתבה מלאה באתר

חדשות מהעולם

מאמרים ומחקרים
דו"ח KPMG, אשר מדרג את מוכנותן של מדינות נבחרות להטעמת רכב אוטונומי, קבע את דירוגה של
ישראל לשנת 2020 במקום ה16 מתוך 30 המדינות הנבחנות. הדו"ח בוחן את מוכנות התשתיות,

הרגולציה וכן את סטאטוס ההטמעה של רכב אוטונומי בפועל.

לדו"ח המלא >>

מאמר מתוך ה  New York Times אשר בוחן את מידת הסיכון שבשימוש ברכבת התחתית במהלך
מגיפת הקורונה ומעלה תוצאות חיוביות באשר לסיכון הנמוך שבשימוש ברכבת.

למאמר המלא >>

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.futuremobilityil.com/join-us
https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_56eaebd958ef4dcca8c9bc0498edace3.pdf
https://www.futuremobilityil.com/post/blog-03-1
https://142a87b4-3aaa-4895-858d-a4e56cf23781.filesusr.com/ugd/30650e_3160da74cf7a4061a937b1a6c398932f.pdf
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdZ20QAF#commnets
https://www.ynet.co.il/wheels/news/article/BkKTUp007P


מכתב מענה שקיבלנו בהמשך למכתבנו מיום 
ובו הצגת פעילותו של משרד   15.07.20
התחבורה בתחום שדרוג מערך התחבורה
הציבורית נוכח משבר הקורונה וההגבלות שחלו
על המשק בעקבותיו. במכתב מתייחס נציג
משרד התחבורה להמלצותינו בנושא שדרוג

מערך התחבורה. 

אנו נמשיך לעבוד עם כלל הגורמים הרלוונטיים
על מנת לשפר ולייעל את התחבורה הציבורית

בישראל.

במהלך חודש אוגוסט פעלנו בשיתוף פעולה עם
מפעילות הקורקינטים השיתופיים בתל אביב על
מנת לקדם  הקמת סיירת פיקוח עצמית של
י חב בר   ם י ר ו ז הפ   ם י ל כ ה   ל ע   ת ו ר החב
העיר. פיילוט זה ייאפשר לחברות לדאוג לסידור
הכלים ולשמור על הסדר הציבורי, בניגוד למצב
כיום בו על החברות מוטלים קנסות. נושא חשוב
נוסף הוא חינוך המשתמשים, לכן אנו פועלים
ת סו הקנ את  ר  להעבי ת  לחברו לאפשר 
למשתמשים אשר חנו בניגוד לנהלים ובכך

להוביל לשינוי בהתנהגות במרחב הציבורי.

בטיחות בקורקינטים

ב מחברות ית תל אבי רי עי דרישתה של 
הקורקינטים השיתופיים להציע קסדה יחד עם
הכלי השכור מתגלה כבעייתית. פיילוט של
חברת wind הוכיח: רק שליש מהרוכבים עושים

בקסדה כזו שימוש.

קורונה ותחבורה ציבורית

אף שנתוני התחלואה לא יורדים, נוסעים
מדווחים על צפיפות בקווים ועל אוטובוסים
מלאים שפוסחים על תחנות. משרד התחבורה
הודיע על העלאת התפוסה בספטמבר לשעות
בודדות ביום. נראה כי יש צורך בתגבור נוסף של
מערך התחבורה הציבורית לצד הכשרת פקחים

לשמירת הוראות משרד הבריאות.

אזורים מופחתי פליטה בלונדון

לונדון מרחיבה את פרויקט "אזורים מופחתי
 תוך שימוש ת 2021 בשנ   (ULEZ) "פליטה

בטכנולוגיות צילום חדשניות.

לכתבה המלאה >>

תכנון נסיעה בהתאם לריחוק החברתי

השקת אפליקציה חדשה בלונדון לתכנון בטוח
יותר של נסיעות בתחבורה ציבורית תוך
התחשבות בסיכונים אותם מציב נגיף הקורונה.

לכתבה המלאה >>

מתחם טעינת אוטובוסים חדש בלונדון

 הגדול בעולם יאפשר V2Gהקמת מתחם ה
טעינת אוטובוסים חשמליים בשעות בהן הביקוש
לחשמל נמוך וריקון מצברי האוטובוסים חזרה
אל מערכת הולכת החשמל המרכזית בשעות

עומס.

לכתבה המלאה >>

Google Mapsמסלולי אופניים ב

ענקית התוכנה Google תאפשר הצגת מסלולי
רכיבה לאופניים שיתופיים אשר יתבססו על
מעבר בין נקודות עגינה כחלק מפלטפורמת

.Google Maps

לכתבה המלאה >>

אפליקציית תשלום חדשה בולנסיה

חברת התחבורה הציבורית של ולנסיה עוברת
לשימוש בתשלום עבור תחבורה ציבורית

באמצעות אפליקציה. 

לכתבה המלאה >>

השכרת אופניים על בסיס שבועי

חברת האופניים השיתופיים Spin תציע לתושבי
וושינגטון DC שירות השכרת אופניים על בסיס

שבועי.

לכתבה המלאה >>

Future Mobility IL | Tel Aviv | Israel

להסרה | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מה חדש אצלנו?

Future Mobility IL אתר האינטרנט החדש של 

השקנו את אתר האינטרנט החדש שלנו! אתר בשפה העברית המאפשר נגישות לכלל פעילות החברה,
רשימת השותפים, עדכונים שוטפים, פרסומים, ניירות מדיניות, מכתבים, תמונות מאירועים והזמנות

לאירועים עתידיים.

נשמח להזמין אתכם לעקוב אחר פעילותנו ולעשות שימוש בכלל החומרים המונגשים בו.

לאתר >>

Future Mobility IL מודל השותפות החדש של

Future Mobility IL, שחרטה על דגלה את קידום מהפכת התחבורה והטמעת פתרונות יעילים וברי
קיימא לפתרון משבר התחבורה, מעדכנת את מודל השותפות של הארגון. אנו מזמינים אתכם לעיין

בערכת ההצטרפות, להתרשם מדרכי הפעילות, ההישגים וממסלולי ההצטרפות השונים.

 צרו איתנו קשר לקביעת פגישה ויחד נקדם פתרונות תחבורה חכמים בישראל!

לעמוד ההצטרפות >>

תגובת משרד התחבורה: שדרוג מערך התחבורה הציבורית במשבר הקורונה

לצפייה במכתבנו מיום  15.07.2020 >>
לצפייה במכתב המענה מטעם משרד התחבורה >>

פיילוט סיירת פיקוח עצמית על דו גלגליים בתל אביב

לצפייה במכתב >>

פגישת היכרות עם מנכ"ל משרד התחבורה

בפגישה שערכנו עם מנכ"ל המשרד הנכנס, עופר מלכה, הצגנו את פעילות Future Mobility IL ודנו
בהצעותינו לסבסוד דו גלגלי, שאטלים חכמים וקווים לפידרישה, תחבורה שיתופית וחשמלית. בפגישה
שיבחנו את פעילות המשרד על פרסום תזכיר החוק בנושא הרכב האוטונומי והדגשנו את חשיבות

הפעלת אפליקציות לתשלום סלולרי בתחב"צ.

חדשות מהארץ

תזכיר החוק  ניסויים ברכב אוטונומי

במהלך חודש אוגוסט פרסם משרד התחבורה את תזכיר החוק לניסויים ברכב אוטונומי. התזכיר יהיה
פתוח להערות הציבור עד 09.09.2020.

אנו מברכים על החלטת משרד התחבורה לקחת את מהפכת התחבורה בישראל צעד נוסף קדימה
ונשמח לסייע בידו ככל שיידרש.

לתזכיר החוק >>
shai@mobility.com << לפנייה אלינו בנושא תזכיר החוק

<< Ynet לכתבה המלאה באתר

<< Ynet לכתבה מלאה באתר

חדשות מהעולם

מאמרים ומחקרים
דו"ח KPMG, אשר מדרג את מוכנותן של מדינות נבחרות להטעמת רכב אוטונומי, קבע את דירוגה של
ישראל לשנת 2020 במקום ה16 מתוך 30 המדינות הנבחנות. הדו"ח בוחן את מוכנות התשתיות,

הרגולציה וכן את סטאטוס ההטמעה של רכב אוטונומי בפועל.

לדו"ח המלא >>

מאמר מתוך ה  New York Times אשר בוחן את מידת הסיכון שבשימוש ברכבת התחתית במהלך
מגיפת הקורונה ומעלה תוצאות חיוביות באשר לסיכון הנמוך שבשימוש ברכבת.

למאמר המלא >>

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.ynet.co.il/article/ByqdHKGQP
http://www.traffictechnologytoday.com/news/emissions-low-emission-zones/expansion-of-worlds-first-ultra-low-emission-zone-by-18x-draws-closer-with-installation-of-cameras.html#prettyPhoto
http://www.traffictechnologytoday.com/news/covid-19-news/covid-19-transport-for-london-launches-new-multimodal-trip-planning-app-to-help-enable-social-distancing.html
http://www.traffictechnologytoday.com/news/electric-vehicles-ev-infrastructure/london-bus-garage-becomes-worlds-largest-vehicle-to-grid-v2g-site.html
http://www.theverge.com/2020/7/20/21330939/google-maps-bike-routes-docked-cycleshare-hire-cities
http://www.traffictechnologytoday.com/news/public-transit/valencia-first-city-in-spain-to-begin-phasing-out-cash-payments-for-transit-looking-to-a-maas-future.html
http://technical.ly/dc/2020/07/29/spin-launched-weekly-ebike-rental-program-district-restaurant-workers/?TrucksFoT


מכתב מענה שקיבלנו בהמשך למכתבנו מיום 
ובו הצגת פעילותו של משרד   15.07.20
התחבורה בתחום שדרוג מערך התחבורה
הציבורית נוכח משבר הקורונה וההגבלות שחלו
על המשק בעקבותיו. במכתב מתייחס נציג
משרד התחבורה להמלצותינו בנושא שדרוג

מערך התחבורה. 

אנו נמשיך לעבוד עם כלל הגורמים הרלוונטיים
על מנת לשפר ולייעל את התחבורה הציבורית

בישראל.

במהלך חודש אוגוסט פעלנו בשיתוף פעולה עם
מפעילות הקורקינטים השיתופיים בתל אביב על
מנת לקדם  הקמת סיירת פיקוח עצמית של
י חב בר   ם י ר ו ז הפ   ם י ל כ ה   ל ע   ת ו ר החב
העיר. פיילוט זה ייאפשר לחברות לדאוג לסידור
הכלים ולשמור על הסדר הציבורי, בניגוד למצב
כיום בו על החברות מוטלים קנסות. נושא חשוב
נוסף הוא חינוך המשתמשים, לכן אנו פועלים
ת סו הקנ את  ר  להעבי ת  לחברו לאפשר 
למשתמשים אשר חנו בניגוד לנהלים ובכך

להוביל לשינוי בהתנהגות במרחב הציבורי.

בטיחות בקורקינטים

ב מחברות ית תל אבי רי עי דרישתה של 
הקורקינטים השיתופיים להציע קסדה יחד עם
הכלי השכור מתגלה כבעייתית. פיילוט של
חברת wind הוכיח: רק שליש מהרוכבים עושים

בקסדה כזו שימוש.

קורונה ותחבורה ציבורית

אף שנתוני התחלואה לא יורדים, נוסעים
מדווחים על צפיפות בקווים ועל אוטובוסים
מלאים שפוסחים על תחנות. משרד התחבורה
הודיע על העלאת התפוסה בספטמבר לשעות
בודדות ביום. נראה כי יש צורך בתגבור נוסף של
מערך התחבורה הציבורית לצד הכשרת פקחים

לשמירת הוראות משרד הבריאות.

אזורים מופחתי פליטה בלונדון

לונדון מרחיבה את פרויקט "אזורים מופחתי
 תוך שימוש ת 2021 בשנ   (ULEZ) "פליטה

בטכנולוגיות צילום חדשניות.

לכתבה המלאה >>

תכנון נסיעה בהתאם לריחוק החברתי

השקת אפליקציה חדשה בלונדון לתכנון בטוח
יותר של נסיעות בתחבורה ציבורית תוך
התחשבות בסיכונים אותם מציב נגיף הקורונה.

לכתבה המלאה >>

מתחם טעינת אוטובוסים חדש בלונדון

 הגדול בעולם יאפשר V2Gהקמת מתחם ה
טעינת אוטובוסים חשמליים בשעות בהן הביקוש
לחשמל נמוך וריקון מצברי האוטובוסים חזרה
אל מערכת הולכת החשמל המרכזית בשעות

עומס.

לכתבה המלאה >>

Google Mapsמסלולי אופניים ב

ענקית התוכנה Google תאפשר הצגת מסלולי
רכיבה לאופניים שיתופיים אשר יתבססו על
מעבר בין נקודות עגינה כחלק מפלטפורמת

.Google Maps

לכתבה המלאה >>

אפליקציית תשלום חדשה בולנסיה

חברת התחבורה הציבורית של ולנסיה עוברת
לשימוש בתשלום עבור תחבורה ציבורית

באמצעות אפליקציה. 

לכתבה המלאה >>

השכרת אופניים על בסיס שבועי

חברת האופניים השיתופיים Spin תציע לתושבי
וושינגטון DC שירות השכרת אופניים על בסיס

שבועי.

לכתבה המלאה >>

Future Mobility IL | Tel Aviv | Israel

להסרה | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מה חדש אצלנו?

Future Mobility IL אתר האינטרנט החדש של 

השקנו את אתר האינטרנט החדש שלנו! אתר בשפה העברית המאפשר נגישות לכלל פעילות החברה,
רשימת השותפים, עדכונים שוטפים, פרסומים, ניירות מדיניות, מכתבים, תמונות מאירועים והזמנות

לאירועים עתידיים.

נשמח להזמין אתכם לעקוב אחר פעילותנו ולעשות שימוש בכלל החומרים המונגשים בו.

לאתר >>

Future Mobility IL מודל השותפות החדש של

Future Mobility IL, שחרטה על דגלה את קידום מהפכת התחבורה והטמעת פתרונות יעילים וברי
קיימא לפתרון משבר התחבורה, מעדכנת את מודל השותפות של הארגון. אנו מזמינים אתכם לעיין

בערכת ההצטרפות, להתרשם מדרכי הפעילות, ההישגים וממסלולי ההצטרפות השונים.

 צרו איתנו קשר לקביעת פגישה ויחד נקדם פתרונות תחבורה חכמים בישראל!

לעמוד ההצטרפות >>

תגובת משרד התחבורה: שדרוג מערך התחבורה הציבורית במשבר הקורונה

לצפייה במכתבנו מיום  15.07.2020 >>
לצפייה במכתב המענה מטעם משרד התחבורה >>

פיילוט סיירת פיקוח עצמית על דו גלגליים בתל אביב

לצפייה במכתב >>

פגישת היכרות עם מנכ"ל משרד התחבורה

בפגישה שערכנו עם מנכ"ל המשרד הנכנס, עופר מלכה, הצגנו את פעילות Future Mobility IL ודנו
בהצעותינו לסבסוד דו גלגלי, שאטלים חכמים וקווים לפידרישה, תחבורה שיתופית וחשמלית. בפגישה
שיבחנו את פעילות המשרד על פרסום תזכיר החוק בנושא הרכב האוטונומי והדגשנו את חשיבות

הפעלת אפליקציות לתשלום סלולרי בתחב"צ.

חדשות מהארץ

תזכיר החוק  ניסויים ברכב אוטונומי

במהלך חודש אוגוסט פרסם משרד התחבורה את תזכיר החוק לניסויים ברכב אוטונומי. התזכיר יהיה
פתוח להערות הציבור עד 09.09.2020.

אנו מברכים על החלטת משרד התחבורה לקחת את מהפכת התחבורה בישראל צעד נוסף קדימה
ונשמח לסייע בידו ככל שיידרש.

לתזכיר החוק >>
shai@mobility.com << לפנייה אלינו בנושא תזכיר החוק

<< Ynet לכתבה המלאה באתר

<< Ynet לכתבה מלאה באתר

חדשות מהעולם

מאמרים ומחקרים
דו"ח KPMG, אשר מדרג את מוכנותן של מדינות נבחרות להטעמת רכב אוטונומי, קבע את דירוגה של
ישראל לשנת 2020 במקום ה16 מתוך 30 המדינות הנבחנות. הדו"ח בוחן את מוכנות התשתיות,

הרגולציה וכן את סטאטוס ההטמעה של רכב אוטונומי בפועל.

לדו"ח המלא >>

מאמר מתוך ה  New York Times אשר בוחן את מידת הסיכון שבשימוש ברכבת התחתית במהלך
מגיפת הקורונה ומעלה תוצאות חיוביות באשר לסיכון הנמוך שבשימוש ברכבת.

למאמר המלא >>

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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