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כמה הגדרות

 אותו אמצעי זמנים שונים–שיתוף רכב:
כלי רכב :Zipcar ,(ישראלי)גו  2קאר ,BAIC Mobility

 כלי רכבP2P :Turo ,ATzuche

וכוליים, בירד: קורקינט שיתופי'.

תל אופן: אופניים שיתופיות ,Ofo(לשעבר)מיקרומובילטי

Hailing–הזמנה דרך יישומון:
Taxi Hailing : גט"שלישיףי צד "מופעל ע, נהג מקצועי" + מדליון"בדרך כלל עם."

Ride Hailing  : מודלים שונים של  . ונהג שאינו מקצועי" מדליון"בדרך כלל ללא

.יוקרה ועוד\ואן\לא שיתופי\שיתופי

Ride sharing\Car pooling :על ידי בעל הרכב .

 ניידות כשירות(MAAS :) שם כולל למגוון שירותים בהם הדגש הוא

הזמנה וסליקה יחדיו למגוון  , מאפשר תכנון. על נגישות למוצר

.אמצעים
אגרגטור

ספק שירותים

צרכן

 אותו אמצעי זמנים שונים–שיתוף רכב:
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תל אופן: אופניים שיתופיות ,Ofo(לשעבר)

Hailing–הזמנה דרך יישומון:
Taxi Hailing : גט"י צד שלישי "מופעל ע, נהג מקצועי" + מדליון"בדרך כלל עם."

Ride Hailing  : לא  \מודלים שונים של שיתופי. ונהג שאינו מקצועי" מדליון"בדרך כלל ללא
.יוקרה ועוד\ואן\שיתופי

Ride sharing\Car pooling :על ידי בעל הרכב  .
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שיתוף רכב

צמיחה גבוהה  -

מיליון מנויים50-

שינויים הדרגתיים  -

במודלים עסקיים

Source: BNEF



שיתוף רכב השפעות

Source: Shaheen et al 2016



מיקרומוביליטי-2018של ההייפ

Source: Brunner et al 2018



מיקרומוביליטי-2018של ההייפ

Source: Techcrunch

Source: BNEF
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Hailing



ושותפיותהשקעות 

יצרני רכב

בגראבדולר מילארד, באובר $מילארד0.5: טויוטה

בגראב$ מילארד0.25, יונדאי

BAICבדידי$מילארד

וטקסיפיימיטקסי, בויהמשקיעה דאיימלר

בליפט$ מילארדנרל מוטורס חצי 'ג

השקעות צולבות\שיתופי פעולה

(אובר, דידי, גראב)השקיע בכל הגדולים –סופטבנק

 בדרום מזרח אסיהלגראבאובר מוכרת פעילות

 א"טכנולוגיית ר+מפעיל + התכנסות בין יצרן

Source: BNEF



רגולציה

שיתוף רכב:
כמעט ללא מגבלות בכל העולם.

שיתוף נסיעות:
(כמעט)מותר הכל: ארצות הברית

אירופה:

כן–שיתוף נסיעות , כן-מוניות  : מערב ,Ride Hailing פחות

פחות מגבלות כל : מזרח ומרכזRide hailing

מיקרומוביליטי:
שוק צעיר יותר

קביעת מקסימום, ניצנים ראשונים של מגבלות על מיקום

סינגפור כסמן ימני של רגולציה



בישראל

שיתוף רכב

חיפה+ מערכי שיתוף רכב חשמלי נתניה , תל אוטו, סיטיקאר, גו2קאר  .

P2Pטרם עובד

בירד, ליים, ווינד, תל אופן, מובייק

Taxi Hailing

מותר גם שיתופי–רקסי, ינדקס, גט

Ride hailing(לא מסחרי )–אסור

Carpooling(צוותאיות)

84(ב)

קארפולמוביט, קארפולוויז



מי אנחנו

משרד ראש  
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