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ניתן יהיה להזמין שירות תחבורה ציבורית מיוחד במטרופולין תל אביב באמצעות אפליקציה
 :Categoriesתיירות ,ראשי

שירות חדשני יעמוד החל מהיום )שני( לרשות הנוסעים בתחבורה הציבורית בגוש דן  -ניתן יהיה להזמין שירות
תחבורה ציבורית מיוחד במטרופולין תל אביב ,באמצעות אפליקציה .זאת ,במסגרת ניסוי )פיילוט( הנערך על ידי משרד
התחבורה ,בשיתוף משרד האוצר ,חברת דן וחברת  ,viaהמתמחה בניהול תחבורה חכמה ברחבי העולם.
במסגרת הניסוי שיימשך כשנה ,יופעל מערך של מיניבוסים משודרגים ,לפי קריאה של הנוסעים ),(on demand
באמצעות אפליקציה בטלפון הנייד של הנוסע .בשלב הראשון ,יופעלו  40מיניבוסים ועד לחודש יוני צפויים לפעול
כ 100-מיניבוסים.
השירות החדשני המבוסס על ביקוש בזמן אמת ,יפעל בשלב הראשון ברוב אזורי הביקוש המרכזיים של תל אביב,
גבעתיים ורמת גן .שירות המיניבוסים החדש ,שיקרא " ,"bubbleישמש כשירות משלים לתחבורה הציבורית ויהווה
חלופה נוספת ואיכותית לשימוש ברכב הפרטי.
אין ספק שהשירות יהיה שימושי גם לתיירים הרבים המתארחים בדירות להשכרה לטווח קצר כמו ב Airbnb-בתוך
אזורי המגורים ,ונהנים מהשירותים שמוצעים לאוכלוסיה המקומית.
נסיעות ההרצה של השירות החדש ,שיחלו היום ,יאפשרו לנוסעים להזמין באמצעות האפליקציה בטלפון הנייד נסיעה
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במיניבוס ליעדים מרכזיים בלב גוש דן כמו בתי חולים ,מוסדות לימוד ,תחנות רכבת ,אזורי תעסוקה ועוד .הנוסע יופנה
לתחנת אוטובוס הקרובה למקום הימצאו ומסלול הקו והעצירות יקבעו על פי ההזמנות של הנוסעים ,תוך חישוב
המסלול הקצר ביותר המחבר בין הנוסעים שהזמינו את ההסעה ,אל היעדים.
תכנון דינמי של מסלול קצר ומהיר
המסלול ייקבע באמצעות טכנולוגיה מתקדמת של חברת  ,viaהמאפשרת תכנון דינמי של מסלול קצר ומהיר.
האפליקציה תאפשר לכל המשתמשים לעקוב אחר זמן האיסוף ,מסלול הנסיעה וזמני ההגעה המשוערים אל היעד.
בנוסף ,יותקן מסך מידע בו יוצג מועד ההגעה של הנוסעים ליעדם .השירות יינתן בתדירויות גבוהות ואמינות ובהתאם
למיקום והיקף צרכי המשתמשים בכל רגע נתון ,כך שיאפשרו למשתמשים לוותר את השימוש ברכב הפרטי.
השירות יהיה זמין בימים ראשון עד חמישי בין השעות  6:00בבוקר ועד ל 22:00-בלילה .תעריף הנסיעה בקווים אלה
ינוע בין  12שקלים לנסיעה בשעות השפל ,ו 15-שקלים לנסיעה בשעות השיא ,בין השעות  06:30ל 09:30-בבוקר ובין
 15:00ל 18:30-אחר הצהרים .אזרחים ותיקים יהיו זכאים להנחה של  50%ממחיר הנסיעה.

תל אביב .בכוונת המשרד להרחיב את השירות גם לירושלים ,חיפה ואזור דרום השרון .צילום Depositphotos
האפליקציה תאפשר לכל נוסע בעל מוגבלות פיזית הזקוק לרכב מונגש ,להזמין רכב המותאם לצרכיו .בהתאם להוראות
משרד התחבורה ,בעלי חיים לא יורשו לעלות לנסיעה )מלבד כלבי נחייה( והורים שיסעו עם ילדיהם יחויבו לחגור אותם
על פי חוק עם אמצעי הבטיחות המתאים עבורם.
שר התחבורה והמודיעין ,ישראל כץ ,ציין כי השירות החדש הוא צעד נוסף שנועד לעודד את השימוש בתחבורה
הציבורית על חשבון הרכב הפרטי ,ולצמצם את עומסי התנועה באזור גוש דן" .בכוונת המשרד להרחיב את השירות גם
לחברות אגד בירושלים ובחיפה ומטרופולין באזור דרום השרון" ,הוסיף השר כץ.

Page: 2

מהיום :תחבורה ציבורית לפי קריאה בזמן אמת בגוש דן
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%a9-%d7%93%d7%9f

לדברי מנכ"לית משרד התחבורה ,קרן טרנר-אייל ,המשרד מחויב לספק לציבור הרחב אמצעי התניידות מגוונים,
איכותיים ויעילים ,כחלופה לרכב הפרטי" .אנו בטוחים כי השירות החדש יביא לגידול בשימוש בתחבורה הציבורית ויתן
מענה מצוין גם לבעלי המוגבלויות ,הזקוקים לעיתים לקווים ישירים יותר ולשירות מותאם יותר" ,הוסיפה טרנר-אייל.
יו"ר חברת דן שמואל רפאלי ,ומנכ"ל החברה ,עופר זילביגר ציינו כי דן ממשיכה להוביל את החדשנות בתחום התחבורה
הציבורית" .שירות  Bubbleיציע חוויית נסיעה ושירות שטרם נראתה בתחבורה הציבורית בישראל ובמחירים נוחים .אנו
מקווים כי שירות נסיעות הגמיש והיעיל ,יגרום לאנשים לוותר על הרכב הפרטי בדרכם לעבודה וליעדים אחרים.
במהלך שנת הניסוי ,אנו נבחן את השירות על כל היבטיו על-מנת להפוך אותו לאופטימלי ומזמינים את הציבור להעביר
אלינו משוב".
המערכת של  Viaשימשה למעלה מ 50 -מיליון נסיעות בשנים האחרונות בין היתר בערים מרכזיות כמו ניו יורק ,לונדון,
סידני ,פריז ,ברלין ,אמסטרדם ועוד .לאחרונה עיריית לוס אנג'לס וממשלת סינגפור השיקו שירות בעירן באמצעות
המערכות של ויה והשקות נוספות מתוכננות בערים נוספות בהמשך השנה.
מנהל הפעילות העסקית של  Viaבישראל ,גיא שר ,אמר" :אנו מקווים שכמו בעשרות ערים אחרות ברחבי העולם ,גם
בישראל הטכנולוגיה שלנו תסייע ביצירת תחבורה ציבורית גמישה ומותאמת .מטרתנו להוביל ,בטווח הארוך ,להפחתה
משמעותית בשימוש ברכב הפרטי על ידי יצירת אלטרנטיבה יעילה ונוחה .אנו שמחים שחברת דן בחרה בנו ומתרגשים
לפעול לראשונה בישראל".
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