
 הרובחת

 לארשיב תידיתעה הרובחתה תפמ תא וטטרשיש םישדחה הנורוקה יביתנ

  .הלא םימיב הגרדהב תולגתהל םיליחתמ לארשיב הרובחתה ימוחת לע הנורוקה רבשמ לש םיידיתעה העפשהה ינצינ
 הטאההו תיבהמ הדובע לש יגולוכיספה םסחה תדרוה ,םיפופצ תומוקממ היבופה תורבגתה ,יתרבח קוחירל תולגרתהה
 תויונמדזה רציימ שדחה בצמה .יטרפ בכרבו תירוביצ הרובחתב םידיינתמה רוביצ תוגהנתהו תופדעה תא םינשמ תילכלכה
 איבהל יופצ דגנמ ךא ,תיבהמ הדובע תועצמאב םישיבכב שדוגה ומכ תוילילש תועפות םע תודדומתהל םישדח םילכו
  .לארשיב בכרה ףנעב תיטמרד העיגפלו תירוביצה הרובחתה תא םיבר םישמתשמ לש השיטנל

 
 םייזכרמ םיאצממ

 
 



 הרובחת

 תוצלמהו תונקסמ

 :תויזכרמ תוריז 3-ב םישדחה קחשמה יללכ בוציעו טוטרשב יזכרמ דיקפת הנידמל §

 תומאתה ,תועדומ ןייפמק תועצמאב תירוביצה הרובחתל םישוקיבה תוששואתה דודיעל םיריהמ םידעצ עוציב §
 שדחה בצמל םאתהב תויורידתו םילולסמ לש שדחמ ןונכתו תובכרהו םיסובוטואה יכרעמב תויתיתשת

 םימאתומ םיצירמתב שומיש ךות םישיבכב שדוגה םע יזכרמ תודדומתה יעצמאכ תיבהמ הדובעה תפולח חופיט §
 םידבועו םיקיסעמ ברקב םייגולוכיספ םימסח תרסה ,ךרע ךרד יוסינ תבחרה וא תוילאיצנרפיד שדוגה תורגא(
 )הדובעל תוולנ תואצוה ןומימ תניחבו

 ביצקת ןומימל ךרוצה ןיב ןוזיא תריצי ךות םינושה הרובחתה ימוחתב דוסבסהו יוסימה ילדומ לש שדחמ הניחב §
 םיבכר תסינכ דודיע ,תורגא תועצמאב םישיבכב שדוגה תתחפה 'גודל( החימצה תא שדחמ דדועל ןוצרל הנידמה
 )םיילמשח

 

 :םייזכרמ םינוויכ 3-ב תינכרצה המרב שדחמ םמצע תא איצמהל וכרטצי תירוביצה הרובחתה יליעפמ §

 ורצווייש תושדחה תושירדל םאתהב תורישב תומאתה עוציב ךות ,םינכרצה םע תורכיההו חישה תרבגה §

  ,)Bubble אמגודל( השירד יפל הרובחת אמגודל – שדחה בצמהמ תוחפ ועפשויש םימילשמ םימוחתל הסינכ §
Micro-Mobility )( בכר ףותישו )םייפותיש םיינפוא/םיטניקרוק תרכשהCar Sharing( 

 יביטקא ןפואב ,Moovit ומכ )Mobility as a Service( תורישכ תודיינ תומרופטלפ םודיקב ליעפ קלח תחקל §
  תירוביצה הרובחתל םישוקיבה תרזחהב ךומתיש רתוי

 

 יופצה דחה ןוטיקה רואל קושב היצדילוסנוק תמגמל היופצו רתויב דחה ןפואב ועפשוי גניסילה תורבחו בכרה ינאובי §
 םע הבוט תודדומתה ורשפאיש םיידוחיי םיטנמגס חתפלו תוהזל היהת םינקחשה לש תיזכרמה הרטמה .תוריכמב
 הגוצתה תומלוא תומכב תיתועמשמ הנטקה םע תוריכמה לדומב יוניש םג יופצ .וילא הפישחה תנטקהו רבשמה
 הכ דע דבלב םידדוב םינקחש לש םתלחנ ויהש ןיילנוא תוריכמה לש תיתועמשמ הלדגהו

 

 

 


