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סדנת מעסיקים

14.1.21
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?החנייה יקרה לכם מדיי

?רוצים לחסוך עלויות ולייעל את הזמנים

?רוצים שהעובדים ישנו את דרכי ההגעה לעבודה

...נתחיל בנתונים
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 תחבורה ציבורית ורכב פרטי: השוואת זמני נסיעה

 פערתחב"צ רכב פרטי יעד מוצא 

 2.9 57 20 אמדוקס רעננה קרית אונו

 2.1 76 37 אמדוקס שדרות באר שבע

 2.3 41 18 סודה סטרים כפר סבא פתח תקוה

 2.8 48 17 סודה סטרים כפר סבא הרצליה

 2.5 68 27 אלתא אשדוד אשקלון

 1.7 64 37 אלתא אשדוד רמת גן

 3.3 86 26 אסם נסטלה, שוהם ראשון לציון

 3.2 104 33 אסם נסטלה, שוהם רעננה

 2.2 83 38 סלקום, נתניה חריש

 1.5 31 21 סלקום, נתניה כפר סבא

 3.1 69 22 ממן, לוד תל אביב

 1.9 44 23 ממן, לוד חולון

 2.4 64 27  ממוצע
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תחבורה ציבורית ורכב פרטי: השוואת זמני נסיעה
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אזורי תעסוקה בפריפריה
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אזורי תעשייה בפריפריה
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?  מה קרה מאז שהחלה הקורונה

ירידה בכדאיות של 
רכבי הליסינג

.

ירידה בשימוש  
בתחבורה ציבורית

.

2020במכירות רכב לשנת 15.5%ירידה של 

.
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גודש התנועה–זווית נוספת 

הנהג הממוצע מפסיד  
שעות 200-250

בשנה על הכביש
שבועות של  5-שקול ל)

(עבודה

גודש הכבישים  
מסביר שליש מפערי  

הפריון בינינו לבין  
OECD-מדינות ה

-מקום ראשון ב

OECD
בפקקים
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גודש התנועה–זווית נוספת 

משפחות צעירות עם ילדים

עובדים במקומות עבודה ללא גמישות

בעלי הכנסה ממוצעת ומטה

מי לא יכול להרשות לעצמו לבזבז זמן וכסף  

?בפקקים

.
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גודש התנועה–זווית נוספת 

(מתאונות דרכים3פי )

מתים בשנה מזיהום אוויר שמקורו בתחבורה1,250

.
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18-המאה ה

סוסים ועגלות

19-המאה ה

התפתחות מערכת הרכבות 
והתחבורה הציבורית

אופניים כתחליף לסוסים•

20-המאה ה

מכוניות כמכשיר התנועה  
המרכזי

מינוע ומעבר לרכב פרטי  •
מבוסס בנזין ונפט

פריחת הרכבות•

21-המאה ה

Mobility-as-a-
Service

רכב מבוסס חשמל•

מעבר מבעלות לשימוש•

שירותי תחבורה שיתופית•

ניהול רשת מקושרת•

רכב אוטונומי•

מהפכת התחבורה: החדשות הטובות
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?מה הפתרון למעסיקים

חכמים לפי דרישהשאטלים

שעות עבודה, הוצאות חנייה, הוצאות רכב–יסכון בעלויות למעסיק ח✓

גמישות בזמנים, "פרימיום"הסעת , שיפור בזמני נסיעה–נוחות מרבית לעובד ✓

זמן הנסיעה  , מהפקקים" עצבים"מגיעים ללא –עלייה בפרודוקטיביות של העובדים ✓

.  הוא זמן מנוחה עבורם

של המעסיק וחיזוק המחויבות למקום העבודה" הטבה"תפיסה כ✓

הפחתת גודש התנועה, הפחתת פליטות מזהמים–טוב לסביבה ✓
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השוק כבר בשל
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אנחנו כאן ללוות אתכם בתהליך

אסטרטגיית הטמעת תחבורה חכמה בארגון✓

בדיקת כדאיות כלכלית להטמעת פתרונות חכמים✓

הפחתת ההגעה ברכב : הצבת יעדים לארגון בהתאם למשאבים הקיימים✓

חיסכון כלכלי ועוד, שיפור שביעות רצון בקרב העובדים, פרטי

כמותית ואיכותנית  –הערכת אפקטיביות . ליווי ומדידה של הפרויקט✓

סיוע בבחירת הספק המתאים על פי מאפייני וצורכי הארגון✓

גלברטמיכל 

Michal@mobilityil.com 0547-247899

mailto:Michal@mobilityil.com
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תודה רבה


