


הדר וינברגר – נעים להכיר!



MaaSמשבש את הבעלות על רכב פרטי – 



MaaSהשלב הבא - 

עלות ממוצעת חודשית 
לבעלות על רכב פרטי

אחוז שימוש ברכב פרטי 
במהלך חיי המוצר

למה להחליף את הרכב הפרטי?

אחוז עלות אחזקה ושימוש ברכב פרטי 
מתוך כל הוצאות התחבורה השנתיות
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MaaSזירת ה- 

ספקי שירותי תחבורה
ציבוריים )רכבות, אוטובוסים(•

פרטיים )כלים שיתופיים, •
מוניות, שאטלים וכו'(

תשתית תומכת
•Mobility Hubs
חניוני "חנה וסע"•

שבילי אופניים•
מערכות מידע פתוחות•

מגזר ציבורי
חקיקה•

תכנון•
מיסוי•

Maasמפעיל 
פלטפורמה אחת לכל 

צורכי התחבורה



פלטפורמה אחת לכל אמצעי התחבורה – אפליקציית הרשות לתח"צ

הרשות 
לתחב"צ

מנקודת מבט הנוסע - פלטפורמה אחת לכל אמצעי התחבורה

הרשות 
MaaSלתחב"צ



 MaaS?איך זה עובד – 

תשלום באמצעות הסלולר

3

תכנון מסלול

2
קבלת מידע

הצגת מידע אמין בזמן אמת על זמינות •
תח"צ )רכבות כבדות/קלות/תחתיות, 
אוטובוסים, שאטלים ומוניות שירות(

הצגת מידע על אמצעי תחבורה פרטיים •
הזמינים לשימוש 

1

התאמת תוצאות החיפוש להעדפות •
המשתמש

הצגת מיקום כלי התחבורה וזמני הגעה •
משוערים

 על כלל אמצעי הסלולרתשלום באמצעות •
התחבורה

על כלל אמצעי מנוי אחד תשלום באמצעות •
התחבורה הציבוריים והפרטיים



ברלין, גרמניה

 המוצלח ביותר MaaSמקרה ה•
 מפעילי תחבורה בשירות25יש להם •
מיתוג חזק•



פיטסבורג, ארה"ב



“Move PGH offers a variety of different mobility services 
accessible together at Mobility Hubs .

They will enhance the flexibility and coverage of Port 
Authority’s service to improve your Port Authority experience. 
These services are also a helpful option in areas where public 
transportation isn’t as widely available as needed”

“What we want, over time, is to be able to say, ‘This 
transportation network and everything in it, it’s 
all one system, and your trip’s gonna be a flat $3, end-to-end, 
even if you’re using three different (shared) modes along the 
way’.
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פיטסבורג, ארה"ב



פיטסבורג, ארה"ב
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שטוקהולם, שוודיה
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MaaSהערך המוסף לרשויות מקומיות באפליקציית 

הגברת חיבוריות לתח"צ באמצעות כלי תחבורה משלימים

קבלת פידבק על השירות ואיסוף מידע בנושאים נוספים המעניינים את הרשות

קשר ישיר אל התושבים

איסוף נתוני שימוש לצורך תכנון ושיפור התחבורה

צמצום כמות הרכבים בעיר, צמצום עומסי תנועה, מעבר לאנרגיה ירוקה

מעבר לפתרונות חלופיים לרכב פרטי

קביעת הסטנדרטים בהם יפעלו שירותי התחבורה הפרטיים לבטיחות התושבים

הסדרת פעילות שירותי תחבורה פרטיים בעיר

הוספת דרכי הגעה, שיפור השירות לתושב, חיזוק אזורי נגישות נמוכה לתח"צ

MaaS



תודה על ההקשבה!
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Hadar Weinberger
Hadarw44@gmail.com 

0547454352

mailto:Hadarw44@gmail.com
mailto:Hadarw44@gmail.com
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