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0121שדהושוקימורןמירב מתקדמת""תחבורהקידוםבמסווה

יוגבאוריוהיו"רגלברטמיכלהמנכ"לית

קרלינסקיונדבאפלבאוםתומרצילומים

מוביליטיבפיוצ'רלמשקיעיםההבטחות

ובינלאומייםממשלתייםלגורמיםחיבור
ובעולם"בישראלמשמעותיים

גורמיםעםאינטימיותמדיניותפגישות
ראשדוגמתלרבעוןאחתממשלתיים
המסים"רשותומנהלתקציביםאגף

הרגולציהמהלכיעלרבעונידו"חקבלת
המיזם"והתקדמותבישראל
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יוגב,אורי
יו"ר

גלברס,מיכל
מנכ"לית

רפרנטיתלשעברהחברות,רשותמנהללשעבר

תקציביםבאגףהרכבתיו"רתקציבים,אגףראש

•e—

צפריר,בועז
מייסד

כיוםהרכבת,מנכ"ללשעבר

תעבורהמקבוצתמחןמנכ"ל

חרל"פ,אסף
ודירקסורמייסד
כלמובילבעלישלבנו

אורן,הילה
דירקסורית

לפיתוח,אביבתלקרןמנהלת
העירייהלראשמקורבת

המקוםלובינג?חברתאולפקקאלטרנטיבה
נפגשיםהממשלהובכירירכביבואנישבו
ליצורשמטרתההציבורלתועלתכחברהרשומהיוגב,אורילשעבר,הממשלתיותהחברותרשותמנהליריעלשהוקמהמוביליטי,פיוצ׳ר
המסיםרשותמנהלכמוההחלטות"מקבליעםאינטימיות"פגישותהחברהמציעהשקלאלףל-052בתמורהבישראלתחבורתיותאלטרנטיבות

שלהם"האינטרסיםאתממפיםולאתורמיםשלרחבהקשתמגייסים"אנחנוגלברט:מיכלהמנכ"לית,באוצרתקציביםאגףוראש

בישראלרקלא

דולריםבמיליוניבארה"ב,לוביבפעולותאוברשלההשקעותהיקף

2.5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019

אובראתמייצגתמוביליטיפיוצ׳ר

הישראלי.המוניותענףלפריצתבמאמציה
עללהשתלטאוברעליקלרגולטורישינוי

בשנהשקלמיליארדשמגלגלהענף
mm71/jasonצילום:ברמלציהנאבקתבבריטניה.אובר Aiden

שדהושוקימורןמירב

אגיבבתלייערךהבאבשבוע

לפיפקקים"."חולץבשםכנס

נועדהכנסשלו,האינטרנטאתר
אודותודיון"לשיחבמהלשמש

ורגולטורייםטכנולוגייםפתרונות

והנז־בכבישיםהגודשלאתגרי

קים

$TS1$והנזקים$TS1$

$DN2$והנזקים$DN2$בישראל".עמומביאשהוא

להשתתףצפוייםשבוהכנס,את
במשרדיבכיריםופקידיםשרים

במגזרבכיריםלצדהממשלה

בשםחברהמארגנתהעסקי

עצמהשמציגהמוביליטי,פיוצ׳ר

תחבורהשעניינוציבוריכגוף

מתקדמת.
ההברהשהפיצהלכנסבהזמנה

שריהיוהמשתתפיםביןכינכתב

התחבורהשרכחלון,משההאוצר

לאיכותוהשרסמוטריץ׳בצלאל
ההזמנה,לפיאלקין.זאבהסביבה

משרדמנכ"ליתבכנסישתתפו

רשותמנהלטרנר,קרןהתחבורה

הרא־הכלכלניתיעקב,ערןהמסים

שית

$TS1$הראשית$TS1$

$DN2$הראשית$DN2$עלוהממונהגרינברגשירה
נתן.ברקוביבאוצר,השכר

בכנס,המושביםבאחדכן,כמו

יוניישתתפוברגולציה,שיעסוק

לצדישראלאוברמנכ"לגרייפמן,
הלפרין.מיכלהתחרות,רשותראש
יפתחהמחר""תחבורתמושבאת

וחיס־ביטוהההון,שוקעלהממונה

כון,

$TS1$,וחיסכון$TS1$

$DN2$,וחיסכון$DN2$המשנהכשלצדוברקתמשה

כספי.עליתביטוח,כלללמנכ"ל

האנשיםשלבזהותםקרובמבט

מוביליטיפיוצ׳ראתשמרכיבים
מעוררלהשתורמיםהגופיםושל

פעילותהלמהותבאשרשאלות
החברה.שלהאמיתית

הוקמהמוביליטיפיוצ׳ר
לשעבריוגב,אוריידיעלב-8102

הממשלתיותהחברותרשותמנהל
במשרדתקציביםאגףוראש

בנוחרל"פ,אסףידיועלהאוצר;

כלמוביל.בעליחרל"פ,שמואלשל
הע־לרשםהחברהשהעבירהבדו"ח

מותות

$TS1$העמותות$TS1$

$DN2$העמותות$DN2$עיסוקהכיהחברההצהירה
עודוטכנולוגיה".מרע"מחקר,הוא

"סנגו־שירותינותנתהיאכיציינה

ריה

$TS1$סנגוריה"$TS1$

$DN2$סנגוריה"$DN2$"שת־שירותיומציעהושתלה

דלנות

$TS1$שתדלנות$TS1$

$DN2$שתדלנות$DN2$)תמורה.ללא)לובינג

הגיעTheMarkerלידי

מוביליטיפיוצ׳רשהפיצהמסמך

ומש־תומכיםביןכשנתייםלפני

קיעים

$TS1$ומשקיעים$TS1$

$DN2$ומשקיעים$DN2$.המס־תוכןפוטנציאליים

מך

$TS1$המסמך$TS1$

$DN2$המסמך$DN2$השלמיםהמניעיםאתמבהיר

במסמךולקיומה.החברהלהקמת

א׳צדמתבקששבהעסקהמוצגת

אלף70מוביליטילפיוצ׳רלהעביר
"חיבורלתורםמוצעבתמורהדולר.

ובינלאומייםממשלתייםלגורמים

פגישות)לרבות(משמעותיים..,

עםאינטימיותמדיניותמהלכי

לרבעון".אחתממשלתייםגורמים
ראשאתהמסמךמצייןכדוגמה,

מנהלואתבאוצרתקציביםאגף

המסים.רשות

התשלוםכימובהרבמסמך

ל"שותףהמשלםהגוףאתיהפוך
למימוןישמשהכסףוכימייסד",
ההברה.שלהשוטפתהפעילות

הפ־כינכתבהמסמךבראש

רויקטים

$TS1$הפרויקטים$TS1$

$DN2$הפרויקטים$DN2$רוצהמוביליטישפיוצ׳ר

משרדיידיעל"יתוקצבולקדם

השונים".הממשלה

השותפיםהמסמך,לפי

הכסף,אתשישלמוהמייסדים
יוכלומוביליטי,לפיוצ׳רתרומה

עלולהשפיעמעורביםלהיות
לקו־שיוגשווהצעות"מסמכים
בעי

$TS1$לקובעי$TS1$
$DN2$לקובעי$DN2$"לאותםבנוגעהמדיניות
לכאורהמדוברכלומר,מיזמים.

שתד־שירותילרכישתבעסקה

לנות
$TS1$שתדלנות$TS1$

$DN2$שתדלנות$DN2$שלעמדתםאתשיקדמו

במהלכיםהמייסדים""השותפים

תחבור־ממשלתייםובפרויקטים

תיים

$TS1$תחבורתיים$TS1$

$DN2$תחבורתיים$DN2$ציבורי,בכסףהמתוקצבים

השפעהלערוציגישהבמתןוכן

החלטות.על

שכרההוצאהעיקר

כחברתמוביליטיפיוצ׳רשלמהותה

בהוצאהגםלכאורהניכרתלובינג

לפימשכורות.שלההעיקרית

הוצאותשהגישה,האחרוןהדו"ח

היוכלליותוהנהלההעבודהשכר

בעודמההכנסות,84%בשיעור

והחשבהכנסהמסהוראותשלפי

המבקשבארגוןבאוצר,הכללי
לתוע־חברהאוכעמותהלהיחשב
לת

$TS1$לתועלת$TS1$
$DN2$לתועלת$DN2$,יעלולאאלוהוצאותהציבור
השנתיות.מההכנסות22%על

להחשיבמותרההוראות,לפי
לפעילותכהוצאותשכרהוצאות
הםהשכרמקבליאםרקהחברה

במציאותכלומר,הפעילות.מבצעי

לאישלמנכ"לית,המשכורותשבה

ולמנהלמקומיותלרשויותהקשר

אתשמהוותהןהחברהשלתוכן

שה־להניחאפשרההוצאותרוב

חברה

$TS1$שהחברה$TS1$

$DN2$שהחברה$DN2$קשריםבקשירתיותרעוסקת
כפיההחלטות,מקבליאצלולובינג

מאשרפעילותה,בהגדרתשנרמז

ומדע".ב"מחקר

שתכלי־הבא,בשבועכנסכך,

תו

$TS1$שתכליתו$TS1$

$DN2$שתכליתו$DN2$הגו־בבעייתדיוןהיאהרשמית

דש

$TS1$הגודש$TS1$

$DN2$הגודש$DN2$ישתתפולאישראל,בכבישי

והבנייה.התכנוןממוסדותנציגים

בע־השפיעהשמדיניותםאףזאת,

שורים

$TS1$בעשורים$TS1$

$DN2$בעשורים$DN2$המצבעללרעההאחרונים

אתלבלוםהכוחובידיהםבדרכים

אהרתכנוןבאמצעותההידרדרות

תהיהלאכן,כמוושכונות.לערים

הרשויותלראשינציגותבכנס

הפרטיותלחברותאוהמקומיות

התחבורהשירותיאתשמפעילות

בישראל.הציבורית

הפתיחהבמושביופיעשכןמי

,viaחברתמנכ"ליהיההכנסשל
להסטתובעולםבישראלשפועלת

וממשלתייםעירונייםתקציבים
מסו־ציבוריתתחבורהמשירותי

רתיים

$TS1$מסורתיים$TS1$

$DN2$מסורתיים$DN2$גמיש,במודלהסעותאל
וייז,נציגינאםעודדרישה.לפי

עלשנרכשההניווטאפליקציית
בהברהשמדובראףגוגל,ידי

עלמבוססשלההעסקישהמודל
והגברתהנהגיםמספרהגדלת

פרטיות.במכוניותהשימוש

דובריםיבואנים,

האוצרמשרדועובדי

מי־היאמוביליטיפיוצ׳רמנכ"לית

כל

$TS1$מיכל$TS1$

$DN2$מיכל$DN2$,אחרילתפקידשהגיעהגלברט

תקצי־באגףכרפרנטיתשנים
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כהן,אבירם
תקשורתויועץדובר

האוצר,משרדדוברותלשעבר
סופרבוסאתמייצגכיום

גולן,גיל
הציבוריתהוועדהחבר

בישראלמוסורסג׳נרלמנכ"ל

אגמוו,גיל
למיזםעיקריתורם

דלקבחברתהשליטהבעל
מוטורס

איזישרצקי,
הציבוריתהוועדהחבר

בעלימברתאיתוראן

־־

טרבטנברג,מנואל
הציבוריתהוועדהחבר

המועצהויו"רח"כלשעבר

לכלכלההלאומית

זלינריוסיאפלבאום,תוסרקרלינסקי,נדב7וין/נ'יני,מאיהחרמוני,גלוקנין,עומרטואג,איילגרזני,מגדצילומים:

מיטוסיאוליבייהצילום:אילתבנתלמיובאיםפרמייסרכבבלי

השיגהשלההראשוןהכספיםגיוסבסבב

הרכביבואניתאחד:עיקרימממןהחברה

אגמון.גילשבשליטתמוטורס,דלק
וניסאןסויוסהיבואניהםנוספיםתורמים

במשרדתרמוהתגבר

מוביליטי*לפיוצ׳רשמשלמיםוגופיםחברות

)טויוטה(,חרשג׳ורג׳מוטורס,דלקותחבורהרכבחברות
קבוצתהרץ,סיקסט,שלמהוניסאן(,)רנומוטורסקרמו
אגדהמובילים,ארגוןאובר,בירד,תעבורה,

ג׳ינרג׳יסונול,אנרגיהחברות

ישיר()ביטוחכללמגדל,ביטוחחברות

נקסאר,פוינטר,איתוראן,לרכבומכשורשירותיםחברות
)סמסונג(הרמןפנגו,

ניישןסטארט־אפבר־אילן,אוניברסיטתנוספיםגופים
התעשייניםהתאחדותסנטרל,

כמהשנה.בכלביטולאפשרותעםשניםלחמשבפריסהבשנה,אלף50-25הוא*התשלום

לתשלומים.פריסהללאשקלאלף250שילםאחדוגוףאחת,לשנהתרמומהגופים

אח־היתההיתר,ביןבאוצר.בים

ראית

$TS1$אחראית$TS1$

$DN2$אחראית$DN2$לתחליפיהרשותתקציבעל

הממונהחכמה.ותחבורהדלקים

היתהבאוצרגלברטעלהישירה

הכלכלניתכיוםגרינברג,שירה
שנהכחצילפניבאוצר.הראשית

עמדהניירעלגרינברגחתמה

לישראל,"אובר"בהכנסתשתומך
הק־הבינלאומיתהביקורתלמרות
שה

$TS1$הקשה$TS1$
$DN2$הקשה$DN2$שהיאהגידולועלפעילותהעל

פרטי.ברכבבשימושיוצרת

בחברהאחריםמניותבעלי

שביןהקועלהםאףמתהלכים
הפרטי.למגזרהציבוריהשירות

תקצי־אגףראשהיהיוגבהמייסד
בים

$TS1$תקציבים$TS1$
$DN2$תקציבים$DN2$יו"רל-5002;2003ביןבאוצר

ל-3102;2010ביןישראלרכבת
כמנהלכיהן2017עדומ-3102

הממשלתיות.ההברותרשות

צפ־בועזהואנוסףמניותבעל

ריר,

$TS1$,צפריר$TS1$

$DN2$,צפריר$DN2$ישראלרכבתלמנכ"לשמונה

צפרירכיוםיכ .1. 2011ב-2יוגבידיעל

העוסקתממןחברתמנכ"להוא
חברההיאממןמטענים.בשילוח

שבש־תעבורה,קבוצתבבעלות

ליטת
$TS1$שבשליטת$TS1$

$DN2$שבשליטת$DN2$היאתעבורהלבנת.משפחת

להעבירשהתחייבוהחברותאחת
מוביליטי.לפיוצ׳רכספים

כינכתבההתאגדותבדו"ח

רי־רמיהםנוספיםמניותבעלי

נגל,
$TS1$,רינגל$TS1$

$DN2$,רינגל$DN2$דירק־שהיהאסטרטגייועץ
טור

$TS1$דירקטור$TS1$
$DN2$דירקטור$DN2$יוגב:שייסדוייטווטרבהברת

דירקטורהואאףרבינא,ושמואל

בוייטווטר.לשעבר

הדירקטוריוןמחברותאחת
אורן,הילההיאמוביליטיבפיוצ׳ר
שנחשבתאביב,תלקרןמנהלת

תלעירייתראששלאמונואשת

ולממונהחולדאי,רוןאביב־יפו,

הפר־התרומותניהולעלמטעמו

טיות

$TS1$הפרטיות$TS1$

$DN2$הפרטיות$DN2$וג־יוגבלעירייה.שמועברות

לברט
$TS1$וגלברט$TS1$

$DN2$וגלברט$DN2$מנכ"לעםבקביעותנפגשים

לייבה.מנחםאביב,תלעיריית
מופי־המניותבעליברשימת

עים

$TS1$מופיעים$TS1$

$DN2$מופיעים$DN2$אוטופליטבעליהאובן,אביגם

מערכתהמפתהתהברהסיסטמס,

אישייםהסעהלשירותיממוחשבת

כהן,אבירםהחברה,דוברבהזמנה;

עוז־היהשבעבראסטרטגייועץ

רו

$TS1$עוזרו$TS1$

$DN2$עוזרו$DN2$בייגה(אברהםהאוצרשרשל(

שלהדוברותבמערךועבדשוחט

חב־היאמלקוחותיואחתהאוצר.

רת

$TS1$חברת$TS1$

$DN2$חברת$DN2$,משפחתהםשבעליהסופרבוס

רכב.יבואניבליליוס,

לי־היהירהייצוגאינוזהו
בואנים

$TS1$ליבואנים$TS1$
$DN2$ליבואנים$DN2$בוועדהתחבורה.ולחברות

מוביליטיפיוצ׳רשלהציבורית

מנכ"לגולן,גילאתלמצואאפשר

מאזדהנציגתמוטורס,ג׳נרל

ריקלין,גלעדאתבישראל;וב.מ.וו
ולשעברבאגדהכספיםסמנכ"ל
ואתבאוצר;תקציביםבאגףעובד

איתוראן.חברתבעלישרצקי,איד
הצי־בוועדהמכהניםלצדם

בורית

$TS1$הציבורית$TS1$

$DN2$הציבורית$DN2$במגזרלשעברבכירים

לשעברלוי,אמירהציבורי
שהיהבאוצר,תקציביםאגףראש

ואףגלברטשלהישירהממונה

דוריתלתפקיד;עליההמליץ

שוקעלהממונהלשעברסלינגר,

משנהלשעבראקשטיין,צביההון;

קנדל,ויוג׳יןישראל;בנקלנגיד
הלאומיתהמועצהראשלשעבר
עמותתמנכ"לוכיוםלכלכלה

התומכתסנטרל,ניישןסטארט־אפ

מוביליטי.בפיוצ׳ר
הראשוןהכספיםגיוסבסבב

עיקרימממןהחברההשיגהשלה
מוטו־דלקהרכביבואניתאהד:

רס,

$TS1$,מוטורס$TS1$

$DN2$,מוטורס$DN2$הסכוםאגמון.גילשבשליטת

כ-003הרכב,יבואניתשהשקיעה

מתקציבמחציתהיווהשקל,אלף

מוביליטיפיוצ׳רשלהפעילות

ההשקעהלמרות.2018בשנת

ביבואניתוהתלותהמשמעותית

דלקשלזהותההגדולה,הרכב
שהגי־במסמכיםהוסתרהמוטורס

שה

$TS1$שהגישה$TS1$

$DN2$שהגישה$DN2$החב־לרשםמוביליטיפיוצ׳ר

רות,

$TS1$,החברות$TS1$

$DN2$,החברות$DN2$והתגלתהלציבור,החשופים

ורבותחוזרותפניותבעקבותרק

מובילי־פיוצ׳רהממשלתי.לרשם
טי

$TS1$מוביליטי$TS1$
$DN2$מוביליטי$DN2$עלנעשתהההסתרהכיטוענת
הוא"."מטעמיוהחברותרשםידי

מדלפיוצ׳רנוספיםתורמים

)טויוטה(חורשג׳ורג׳הםביליטי

והב־וניסאן()רגוקרסוומשפחת

רות

$TS1$והברות$TS1$

$DN2$והברות$DN2$סיקסטושלמההרץהליסינג

תלוייםשרווחיהןחברותארבע
ובשימושבבעלותמתמידבגידול

פרטיים.רכבבכליבמכוניות

הד־חברתהםנוספיםמשלמים

לק
$TS1$הדלק$TS1$

$DN2$הדלק$DN2$;במי־העוסקתג׳ינרג׳י,סונול

כשור

$TS1$במיכשור$TS1$

$DN2$במיכשור$DN2$חשמליות;מכוניותלטעינת

תשלומילסליקתהחברהופנגו,
לטובהמושפעותהןגםחניה

חב־פרטי.ברכבבשימושמגידול

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$,העמותה,מסמכילפיאלה
מובילי־לפיוצ׳רלהעבירהתחייבו

טי

$TS1$מוביליטי$TS1$

$DN2$מוביליטי$DN2$אלף100-25ביןשנעיםסכומים
עםשנים,חמשבמשךבשנהשקל

מהכספיםחלקלביטול.אפשרות

לחב־כהלוואותנרשמושהועברו

ובמסמכיםוהצמדה,ריביתבלירה,

אחרתתמורהנרשמהלאהרשמיים

נרשםשהכסףייתכןהמלווה.לגוף

אפשרשבעתידבציפייהכהלוואה,

שירותתמורתתשלוםלהפוךיהיה

יתא־זהדברממס.פטורהלתרומה

פשר

$TS1$יתאפשר$TS1$

$DN2$יתאפשר$DN2$מוביליטיפיוצ׳רוכאשראם

ותוכרתקין,ניהולאישורתקבל

לתרומותכספיםלהעברתכאפיק

הכנסה.למסמוכרות

ששילמונוספותחברות
פוינטרהןמוביליטילפיוצ׳ר

שלהןשהטכנולוגיותואיתוראן,
שונותביטוחבפוליסותתנאיהן

מרוויחותהןשגםמובןלרכב.

הפרטייםהרכבכלישמספרככל

לשי־טבעיותמועמדותוהןגדל,
לוב

$TS1$לשילוב$TS1$
$DN2$לשילוב$DN2$משרדשלמגירהבתוכניות

ביכולתןכידרכים,למיסויהאוצר
מעקבומנגנוניהציודאתלספק
תש־סליקתלשםנסיעות,אחר

לומים
$TS1$תשלומים$TS1$

$DN2$תשלומים$DN2$מהיקףהמושפעיםוזיכויים
מר־הפרטי.ברכבהשימושומסוג

וויחות

$TS1$מרוויחות$TS1$

$DN2$מרוויחות$DN2$בכבישיםמהגודשנוספות

שפיוצ׳רהבעיהלכאורהשהוא

הב־הןלפתורמנסהמוביליטי

רת

$TS1$הברת$TS1$

$DN2$הברת$DN2$,הטכנו־הציודחטיבתהרמן

לוגי
$TS1$הטכנולוגי$TS1$

$DN2$הטכנולוגי$DN2$נקסאר,סמסונג;שללרכב

לתיעודאופטיבציודהעוסקת
הביטוחוחברותברכב;נסיעות

מש־כולןישירוביטוחמגדל

למות

$TS1$משלמות$TS1$

$DN2$משלמות$DN2$מוביליטי.לפיוצ׳ר

לאוברקטנהדחיפה

מובילי־פיוצ׳רשלנוספתמממנת

טי

$TS1$מוביליטי$TS1$

$DN2$מוביליטי$DN2$מזההפעילהאובר,הברתהיא

האירופי,במודלבישראלשניםשש
מו־עםרקלעבוראותההמחייב

ניות

$TS1$מוניות$TS1$

$DN2$מוניות$DN2$ביטוחובעלימורשיםונהגים

הצרכןהגנתלצווילצייתמתאים,
ולרףמחיריםלפיקוחהנוגעבכל
ההסעות.רכביאיכותשלמינימלי

אתמייצגתמוביליטיפיוצ׳ר

המו־ענףלפריצתבמאמציהאובר

ניות

$TS1$המוניות$TS1$

$DN2$המוניות$DN2$,עלכיוםהמבוססהישראלי
בלימנפיקהשהמדינהרישיונות
ונמכריםהמושכריםכמות,הגבלת

הער־לפיהחופשי.בשוקלידמיד

כה

$TS1$הערכה$TS1$

$DN2$הערכה$DN2$המוניותשוקביותר,שמרנית

מי־מ-5פחותלאמגלגלבישראל

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$המתפזריםבשנהשקל

בעליאלףל-52קרובביןכיום
מורשיםמוניתונהגילמוניתזכות

שימושבדמיהזכותאתששוכרים

שיטתביטולויומיים.חודשיים

שנפוץלמודלומעברהרישיונות

אמריקהצפוןבעריהאחרוןבעשור

הענףעללהשתלטאוברעליקלו

ביותרדומיננטילגורםולהפוך

נסי־מכלעמלהלסלוקבישראל,

עה

$TS1$נסיעה$TS1$

$DN2$נסיעה$DN2$יותרלנהוגאנשיםולדרבן

במכוניתםקילומטריםויותרזמן

כשהרווהלהרוויחכדיהפרטית

העומסבשעותדווקאהואהגדול

פעי־אוברשבולעשורבכבישים.

לה
$TS1$פעילה$TS1$

$DN2$פעילה$DN2$כבדותהשלכותהיובעולם

ותחבורתייםכלכלייםהיבטיםעל

קנייהשלעידודובהםמגוונים,

לגו־תוספתמכוניות,עלובעלות
דש

$TS1$לגודש$TS1$
$DN2$לגודש$DN2$תשתיותעלולעומסבכבישים

תעופה.ובשדותהעריםבמרכזי

מוכי־בפיוצ׳רנוספתתומכת

ליטי
$TS1$מוכיליטי$TS1$

$DN2$מוכיליטי$DN2$קור־להשכרתהחברההיא

קינטים

$TS1$קורקינטים$TS1$

$DN2$קורקינטים$DN2$bird,אתכיוםהמובילה

שמשכי־ההברה,בישראל.הענף

רה

$TS1$שמשכירה$TS1$

$DN2$שמשכירה$DN2$בתעריףחשמלייםקורקינטים
שללרגולציהרגישהדקה,לפי

לחבושהחובהלרבותהרשויות

פיקוחהרוכבים,גילהגבלתקסדה,

שלוהגדרהייעודירישויבאמצעות

לנסיעה.ואסוריםמותריםאזורים
עלמאודמשפיעיםאלהכל

הקו־חברותשלהעסקיהפיתוח

רקינטים,

$TS1$,הקורקינטים$TS1$

$DN2$,הקורקינטים$DN2$תלוייםשלהןוהרווחים

מקומיותרשויותשלבהסכמתן
חינם.הציבוריבמרחבלשימוש

המקומיהשלטוןעםקשריםמכאן,
כלכליתלהיתכנותחיונימרכיבהם

החברה.של

12בזצכרהמשך



מוביליטיפיוצ׳רבחברתתפקידיםבעלימובילותהדרכיםכל

צביאקשטיין,
הציבוריתהוועדהחבר

י*

סלינגר,דורית
הציבוריתהוועדהחברת

קנדל,יוג׳ין
הציבוריתהוועדהחבר

לוי,אמיר
הציבוריתהוועדהחבר

ריקלין,גלעד
הציבוריתהוועדהחבר

לנגידמשנהלשעבר

ישראלבנק
ההון,שוקעלהממונהלשעבר

וחיסכוןביטוח

הלאומיתהמועצהיו"רלשעבר

ניישןסטארט־אפראשלכלכלה,

תקציביםאגףראשלשעבר
באוצר

לשעברבאגד,כספיםסמנכ"ל

באוצרתקציביםבאגף

נתבימגדפיטוסיאו7יבייהוקנין,עופרטואג,איי7צילומים:

כפרינירצילום:החברהמאירועינעדרהאוטובוסיםנושאהציבורית.בתחבורהנוסעים

ברשותבפגישותכיסיפרההמנכ"לית

בתמורהגודשאגרותקידוםנדוןהמסים

שיבואנימהלךהרכבאגרתלביטול

ממנוייהנומוביליסילפיוצ׳רשתרמוהרכב

11מענו׳המשך

נפוציםחשמלייםקורקינטים

צפו־אורבנייםבמרכזיםרכבככלי

פים,

$TS1$,צפופים$TS1$

$DN2$,צפופים$DN2$נגישבהםשהשימושוככל

ומחליףמתחרההואמפוקחופחות
ציבו־בתחבורההנסיעהאתטבעי

רית.

$TS1$.ציבורית$TS1$

$DN2$.ציבורית$DN2$הקורקינ־כיטועניםבחברות
טים

$TS1$הקורקינטים$TS1$
$DN2$הקורקינטים$DN2$הפרטי,הרכבאתגםמחליפים

פחות.שכיחהדבראך

קבוצתהןנוספותתומכות
שבבעלות"תעבורה",התובלה
המובילים;ארגוןלבנת;משפחת
עמותהסנטרל,ניישןסטארט־אפ

מימו־ועיקרקנדלעומדשבראשה

נה

$TS1$מימונה$TS1$

$DN2$מימונה$DN2$האמריקאיהפיננסיםמאילמגיע
הרפוב־עםהמזוההסינגר,פול

ליקאים;
$TS1$;הרפובליקאים$TS1$

$DN2$;הרפובליקאים$DN2$התעשיינים;התאחדות

אילן.ברואוניברסיטת

חבריםבזכות

מבפנים""שמגיעים

וגלב־יוגבקיימוהאחרונהבשנה

רט

$TS1$וגלברט$TS1$

$DN2$וגלברט$DN2$וחבריממשלגורמיעםפגישות

פיוצ׳ראתוהציגובכנסת,ועדות

להשפיעשיכולכארגוןמוביליטי
התח־בתחוםההחלטותקבלתעל

בורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$ש"מגיעיםבו,החבריםבזכות

וארגו־לעמותותבניגודמבפנים",

נים

$TS1$וארגונים$TS1$

$DN2$וארגונים$DN2$ונ־בתחבורההעוסקיםאחרים

תפשים

$TS1$ונתפשים$TS1$

$DN2$ונתפשים$DN2$ומחאתיים.כאופוזיציוניים

עםהשנייםנפגשוהיתר,בין

תקצי־אגףראשמרידור,שאול
בים

$TS1$תקציבים$TS1$
$DN2$תקציבים$DN2$,חכמון.עדיוסגניתובאוצר
מכי־אניבממשלה,שעבדה"כמי

רה

$TS1$מכירה$TS1$

$DN2$מכירה$DN2$גלברטאמרהאנשים",הרבה

^TheMarker.עםגם"נפגשנו

ועםיעקב,ערןהמסים,רשותיו"ר

סגניתו".סביון,מירי

יוגבפגשוהתחבורהבמשרד

טרנר,קרןהמנכ"ליתאתוגלברט
הפרויקטים,מנהלתחדד,הילה
התכנון.סמנכ"לקדם,שיואת
האנרגיה"במשרדגלברט,לדברי

אדירי,אודיהמנכ"לעםנפגשנו
תק־עלממונהסגןבעברשהיה
ציבים

$TS1$תקציבים$TS1$
$DN2$תקציבים$DN2$מש־תקציביעלוהאחראי

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$,חלף,ברכהעםוכןהתחבורה
שלהראשיתהמדעניתשהיתה

עםגםנפגשנוהאנרגיה.משרד

לביטחוןבמשרדבכיריםפקידים
ובמ־הממשלהראשמשרדפנים,

שרד

$TS1$ובמשרד$TS1$

$DN2$ובמשרד$DN2$הסביבה".להגנת

עםבפגישותכיסיפרהגלברט

השיחהנסובההמסים,רשותאנשי

בתמו־גודשאגרותקידוםעל

רה

$TS1$בתמורה$TS1$

$DN2$בתמורה$DN2$מהלךהרכבאגרתלביטול
לפיוצ׳רהמקושריםהרכבשיבואני

"במ־עליו.יברכוודאימוביליטי

שרד

$TS1$במשרד"$TS1$

$DN2$במשרד"$DN2$הפתי־עלדיברנוהתחבורה

חה

$TS1$הפתיחה$TS1$

$DN2$הפתיחה$DN2$קודכשםל׳אובד,השוקשל
להסעההרישיוןחובתלביטול
והוסי־גלברט,הודתהבתשלום",

פה:

$TS1$:והוסיפה$TS1$

$DN2$:והוסיפה$DN2$מדי־קידמנוהמסים"ברשות

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$לחמשושקופהברורהמיסוי

רכבלכליהנוגעבכלקדימהשנים

נהוגהיההמסיםברשותחשמליים.

סוףלקראתהמיסויאתלפרסם

העוקבת.השנהלגביורקהשנה,
ליצר־לשדריכלולאהיבואניות

ניות

$TS1$ליצרניות$TS1$

$DN2$ליצרניות$DN2$לגבירציניתשישראלבחו"ל

חוסריצרוזהחשמלילרכבהמעבר

מחו"ל".מלאיבהזמנתודאות

שבהפגישהעלסיפרהגלברט

התקציביםעלהממונההשתתפו
רכבתומנכ"למרידור,שאולבאוצר

ושעסקהמייקסנר,מיכאלישראל

הרכבת,לתחנותהסעותבמערכי
)בדומהבאפליקציההזמנהבשיטת

דן(.באבללשירות

מוביליטיפיוצ׳רבעודכלומר,

הציבור,לתועלתכחברהרשומה
שד־לוביחברתמעיןמשמשתהיא

רכה

$TS1$שדרכה$TS1$

$DN2$שדרכה$DN2$והחזקיםהגדוליםהשחקנים

אינטרסבעלירובםהרכבבענף

שלהמוצהרותלמטרותיהמנוגד

ישירהמגישהנהניםהחברה

ההחלטות.למקבלי

הואעכשיו"התשלום

שקל"אלף50-25רק

החברהמתוארתשבולמסמךבנוגע

מדי־לקובעיגישהשמעניקהכמי

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$השבועאמרתשלום,תמורת

"המםמךמוביליטי:לפיוצ׳רמקורב
החב־אתפתחיוגבכשאורינשלח

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$הש־ההסכםהציבור.לתועלת

תנה

$TS1$השתנה$TS1$

$DN2$השתנה$DN2$שנתי,הואעכשיווהתשלום
המ־וגםשקל,אלף50-25בסכום

סמכים

$TS1$המסמכים$TS1$

$DN2$המסמכים$DN2$התחייבותומציעיםאחרים

לחמשבפרישהשקלאלףל-052

מהבדיוקיודעיםהמשלמיםשנים.

מקבלים".הם
מו־אינההמנכ"ליתגלברט

צאת

$TS1$מוצאת$TS1$

$DN2$מוצאת$DN2$מי־בקבלתלפגםטעם

מון

$TS1$מימון$TS1$

$DN2$מימון$DN2$אנחנומסחריים.מגורמים"

תור־שלרחבהקשתמגייסים

מים

$TS1$תורמים$TS1$

$DN2$תורמים$DN2$האינטרסיםאתממפיםולא

מת־שאנחנוהואההסכםשלהם.

חייבים

$TS1$מתחייבים$TS1$

$DN2$מתחייבים$DN2$הדבריםעלאותםליידע

כשזהגםמקדמיםשאנחנו

כדו־שלהם".האינטרסאתנוגד

גמה

$TS1$כדוגמה$TS1$

$DN2$כדוגמה$DN2$התנגדו־אתגלברטמציגה

תן

$TS1$התנגדותן$TS1$

$DN2$התנגדותן$DN2$למודלהליסינגחברותשל

לה־נהגלכלשמתיראובר,של

סיע

$TS1$להסיע$TS1$

$DN2$להסיע$DN2$במכוניתו.בתשלוםנוסעים

מיושםשבהןבמדינותואולם

אתדווקאקידםהדברהמודל,

האפש־כיוהליסינג,הרכבשוק

בתשלוםמהסעותלהתפרנסרות

לר־זמיןמימוןלאמצעינהפכה

כישת

$TS1$לרכישת$TS1$

$DN2$לרכישת$DN2$.מכוניות

מקיימיםבחברהגלברט,לדברי

מוזמניםשאליהןמקצועיותועדות

כנסיםוגםממשלגורמילעתים

למשל,גישה.אליהםיששבהם
חברתמנב"לעםפגישהציינה

החשמלרשותשלנציגהחשמל,

דלקים,תחליפיממנהלתונציג
רכבלכליטעינהבאמצעישעסקה

הר־שגםחשובלנו"היהחשמליים.

גולטור

$TS1$הרגולטור$TS1$

$DN2$הרגולטור$DN2$גורםכלוהזמנונוכחיהיה

קשורותשאינןחברותגםמעוניין,
גלברט.ציינהמוביליטי",לפיוצ׳ר

מבחי־מוצלחמאודמפגשהיה"זה

נת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$."השותפים

"למיטבהאוצר:משרדתגובת

לתועלתבחברהמדוברידיעתנו
מניעהרואיםאיננוומשכךהציבור

עםולהיפגשבכנסיהחלקלקחת

אנשיה".

נמ־הסביבהלהגנתמהמשרד

סר:

$TS1$:נמסר$TS1$

$DN2$:נמסר$DN2$ובהםבמשרד,המקצוע"אנשי

זלצברגאמירתחבורהאגףראש

גליתלתכנוןבכירהוסמנכ"לית

מו־פיוצ׳רנציגיעםנפגשוכהן,

ביליטי".

$TS1$."מוביליטי$TS1$

$DN2$."מוביליטי$DN2$

מס־via"נמסר:viaמחברת

פקת

$TS1$מספקת$TS1$

$DN2$מספקת$DN2$טכנולוגיותהפעלהמערכות

ב-09חכמהציבוריתלתחבורה

עםבשיתוףהעולםברחביערים

המקומיות".הרשויות
כיאישרוהתחבורהבמשרד

אתהכחישואךבכנס,ישתתפו

אנשיעםנוספותפגישותשלקיומן

מוביליטי.פיוצ׳ר

שדהושוקימורןמירב

הציבורי"האינטרסהואאותנושמנחההיחיד"האינטרסמוביליטי:פיוצ׳ר

מו־"פיוצ׳רכתגובה:נמסרמוביליטימפיוצ׳ר

ביליטי

$TS1$מוביליטי$TS1$

$DN2$מוביליטי$DN2$היחידיוהאינטרסשתדלנות,חברתאינה

הפחתתהציבורי,האינטרסהואאותההמנחה

ורעיונותטכנולוגיותהכנסתבכבישים,הגודש
והקטנתלאזרחהתחבורהאתשישפרוחדשניים
התחבורה.בענףהמזהמיםפליטות

הציבורלתועלתחברההינהמוביליטי"פיוצ׳ר

עול־למובילהישראלאתלהפוךלמטרהלההשמה
מית

$TS1$עולמית$TS1$
$DN2$עולמית$DN2$ביישוםMobilityAs Serviceיעילבאופן
שיתרמופתרונותליישוםפועלתהחברהומקיים.

צמ־הישראלי,למשקתחרותיכלכלייתרוןליצירת

צום

$TS1$צמצום$TS1$

$DN2$צמצום$DN2$ונזקיהן,הדרכיםתאונותצמצוםהתנועה,עומסי

בע־וחיסכוןהתחבורהבענףמזהמיםפליטתהקטנת

מוצרים.והעברתאנשיםהסעתלויות

הזדמנויותובעשרותהקמתה,עלבהכרזה"כבר

כדיכיופומבירשמיבאופןהחברההצהירהמכןלאחר

בשניםהחברהפעילותתמומןמטרותיה,אתלהשיג

מהמגזריםגופיםמתמיכתלפעילותה,הראשונות

פילנתרופיותמקרנותובהמשךוהשלישיהפרטי

שונים.לגופיםשירותיםוממתן

גופיםמכ-52מימוןמקבלתמוביליטי"פיוצ׳ר

אוטובוס,חברותחמשרכב,יבואנישניובהםשונים

ותשתיות,דלקחברותשלושוהובלה,טעינההשכרה,
התחבורהבתחוםחברותשתיביטוח,חברותשתי

המובי־בתחוםטכנולוגיהחברותחמשהשיתופית,

ליטי

$TS1$המוביליטי$TS1$

$DN2$המוביליטי$DN2$הגופיםכלאקדמיה.וגופימלב"ריםוחמישה

עלמפורש,מאודובאופןמראשמעודכניםהמממנים
אםגםהמטרות,ליישוםותכניותיההחברהמטרות

המממן.הארגוןמטרותאתתואמותאינןאלו
הדבראםגםהציבור,לתועלתפועלת"החברה

הק־בזמןמהתורמים.מישללאינטרסבניגודהינו
צר

$TS1$הקצר$TS1$
$DN2$הקצר$DN2$לה־הצליחההיאקיימת,מוביליטיפיוצ׳רשבו

שפיע

$TS1$להשפיע$TS1$

$DN2$להשפיע$DN2$התחבורהבעיותאודותהשיחאתלשנותואף

חשיבותאתוהפקידותיהפוליטיהדרגבקרבולקדם

הגודשלבעיותהנדרשיםבפתרונותהתחבורה,נושא

התפיסהאתלקדםהצליחהכן,כמוהסביבה.ואיכות

הת־הנגישותאתמשמעותיבאופןלשפרניתןלפיה

חבורתית

$TS1$התחבורתית$TS1$

$DN2$התחבורתית$DN2$המיידי.הזמןובטווחהקיימתבתשתיתגם

ובהםמשמעותייםלמהלכיםשותפההיתההחברה

חשמליים,ואופנייםלקורקינטיםרגולציהקידום
והשקתפלוסנתיבקידוםאביבבתלדןבאבלפיילוט

הציבוריתהתחבורהביןזמןפעריהמודדמד־פקק,

לפרטית.

בשוקאינטרסיםבעליאינםהדירקטוריון"חברי

איכותית,דירקטוריםנבחרתמהוויםוהםהתחבורה,

"החברהוהפרטי.הציבוריבמגזרהןניסיוןובעלת

השחרהומלאשקוףדיווחהחברותלרשםדיווחה

החברה,ידיעלשבוצעהפעולהאינהתורם()של
פיוצ׳רהוא.מטעמיוהחברות,רשםידיעלאלא

תורםשלזהותותסתירולאהסתירהלאמוביליטי

רשמי".ממשלגורםמכל

מורןמירב


