
תחבורה חכמה בתל אביב
הזדמנויות וכיוונים להמשך, מגמות

Micro Transit אוMicro-Mobility



MAAS

?למה
המצב הקיים בלתי נסבל•

במטרופוליניםעיקר הפער •

לא צורך, נהיגה היא פתרון•

?  מה מונע אימוץ מהיר

חוויית המשתמש  



MAAS ,יכולות קיימות ומתפתחות בישראל

israelrom11@gmail.com cell: +972 506278887 

?האם זו התשובה לבעיית חוויית המשתמש

mailto:israelrom11@gmail.com


Micro Transit אוMicro-Mobility

1. This transit service offers flexible routing and/or flexible
scheduling of minibus vehicles Microtransit providers build routes
so as to match demand (trip) and supply (driven vehicle) and
extend the efficiency and accessibility of the transit service.
Possible pick-up/drop-off stops are restricted (usually within a
geofenced area)

2.  Very light vehicles such as electric scooters, electric 
skateboards, shared bicycles and electric pedal assisted bicycles. 

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Minibus
https://en.wikipedia.org/wiki/Scooter-sharing_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_skateboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle-sharing_system


הדילמה
?כדאיים ואפשריים, נכוניםהאם אלו פתרונות •

?האם הם יפתרו את בעיית חוויית המשתמש•

יעילה  , אינטגרטיבית, האם ניתן להגיע לרשת תחבורתית חדשה•
?ופרברית בכל הארץ, מטרופולינית, בין עירוניתואמינה 

מלאה  MAASהאם יש דוגמאות להפעלת רשת •
?  ומצליחה

?שכבר הומצאהפיתרוןהאם איננו רואים את •



Too much competition

However, private micro-

transit was never an easy 

sell, especially with the 

competition of ride-hailing 

services, like Uber and Lyft. 

Chariot’s closure is the 

latest in a string of failures in 

the same business and even 

on its best-performing 

weeks, Chariot’s fleet of 25 

or so vans only served 

around 1.000 riders in total.









Self-Driving Cars Are Not the

Future
We’ve been sold a lie. Autonomous tech isn’t

ready, and our cities can’t handle more metal

boxes
Paris Marx

Aug 9 ,2018

https://medium.com/@parismarx
https://medium.com/@parismarx


(ן"אבל נל, חדשני)הדרך לשדה התעופה 

להיפטר  : מאסקהחזון של 
מהפקקים עם מנהרות לנסיעה  

דולר1-מהירה ב

, צופה אובר, מחיר הכרטיס
במונית  לנסיעה יהיה דומה 

.לאותו המרחק



והרי תחזית המומחים
"  ?מכרכרות סוסיםמה יכול להיות מגוחך יותר מתחזית על קטרים שינועו במהירות כפולה "•

.1825, אנגליה Quarterly Reviewכתב העת

"  מכונות מעופפות כבדות מהאוויר פשוט בלתי אפשריות"•

(.רייטהאחים שנים לפני טיסת 8)1895, מתמטיקאי ופיזיקאי בריטי, קלוויןלורד 

שלפני שנתיים או שלוש חשבנו שבו מצוי הפתרון  , ברור לי לחלוטין כי האפשרות של מטוס"•
"  ולכן עלינו לפנות עתה למשהו אחר, מוצתה עד תום, לבעיית המכונה המעופפת

(.רייטהאחים שנים לפני טיסת 8)1895, מדען וממציא אמריקאי, אדיסוןתומס 

".נגדםבמיוחד אלה שנשחק , כדי להישאר בליגה נצטרך לנצח את כל הקבוצות"•

אלון מזרחי



ילדינו
"  יצרכו אותו כשירותהם , רכבלילדינו לא יהיה "•

"הרכב יהיה אוטונומי, ילדינו לא יצטרכו לנהוג"•

..."מהמקצועות של העשורים הבאים טרם הומצאו85%"•



התחבורה בערים הגדולות התנהלה  20-ובתחילת ה19-בסוף המאה ה

בשנת  History UKהמגזין הבריטיעל פי. ברובה באמצעות כרכרות וסוסים

!סוסים50,000-במשך יום ממוצע היו בלונדון כהיו בעיר לונדון 1900

הגדיר יפה את חומרת  1894מאמר שהתפרסם בטיימס הלונדוני בשנת 

3-מבלמעלהכל רחוב בלונדון יכוסה , צפה הכתב, שנה50תוך : המשבר

!מטרים של גללים

http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Great-Horse-Manure-Crisis-of-1894/




האופציות שעלו מטעם העירייה לקבוע מכסים לכלים אחת 
מקסימאליים עבור המפעילים



...סיכום והצעה להמשך

Don’t learn the wrong lesson from Chariot’s 
demise. Build what comes next, eyes wide open, 
with public and private working together to 
provide for the people who just want to get where 
they are going in a way that doesn’t make them 
sad.

David Block-Schachter

2019 Jan 12

https://medium.com/@dcbs?source=post_header_lockup
https://medium.com/@dcbs
https://medium.com/@dcbs?source=post_header_lockup
https://medium.com/@dcbs?source=post_header_lockup


הזדמנויות וכיוונים  , מגמות, בתל אביבתחבורה חכמה 
להמשך

17:00MICRO TRASPORTATION מר ישראל רום, והסיכוןההזדמנות , א"בת

להבימיטל ’ הגב:תל אביב כמודל תחבורה חכמה17:30

מר אמיר כהן  , תובנות ולקחים, תהליך ההקמה:אביבבאבל דן בתל 18:00

הפסקה18:30

ריבליןיניב מר ,  BIRDחברת 19:00

גודריניב מר ,  LIMEחברת 19:30

מר אור עמרי, ישראל ITSר ”יו: סיכום ותכנית להמשך20:00


