
בישראלתערוךגוגל
לשירותראשוןניסוי
משותפותהסעות
עבודתםלמקוםהנוסעיםנהגיםביןתקשרRidewithאפליקציית

השירותדרכהיתבצעביניהםוהתשלוםדומה,במסלוללנוסעים

בהתאםהבאבשבועכברויתחילווייז,אפליקצייתידיעליושק

בעולםנוספותבעריםגםהשירותיושקהניסוי,לתוצאות

rrr,wגוגלרכשהשאותהווייז,אנשיידיאמירטייג

שנתיים.לפני

הפיילוטיוגבלהראשוןבשלבתשיקגוגלהאינטרנטענקית

רעננהאביב,תלעריםלשלושפיילוטבישראלהקרובבשבוע

לא־לאפשרהיאהכוונהוהרצליה.לשיתוףבעולםמסוגוראשון

נסיעות

$TS1$לאנסיעות$TS1$

$DN2$לאנסיעות$DN2$לעבודהcarpooling.)ועובדיםאביבבתלשגריםנשים

הבו־בשעותביניהםלחבורצליהנוספתואפליקציהווייזקציית

שתוצע

$TS1$הבושתוצע$TS1$

$DN2$הבושתוצע$DN2$בשעותושובלעבודה,בדרכםקרשנקראתמהשבוע,החל
Ridewithייכללוכןכמוחזרתם.בעתהערבייב־החרשהשירות

ביןמשותפותהסעותבפיילוטלתוצאותובהתאםבישראל,חן

אביב.תלבאוניברסיטתסטודנטיםלעריםוישוכפלישתכללהניסוי

בכידודוצילום:12בעמיהמלאההכתבהעלפותחהשירותבעולם.נוספות



דן:בגושעולמיתבכורה

ניסיונישירותתפעילווייז

לעבודהמשותפותלנסיעות
לנהגיםנוסעיםביןלשדךנועדהווייז,הבתבחברהשפותחהגוגל,שלRidewithאפליקציית
ישמשמישראלהניסיוןלביקושבהתאםויורחבורעננה,הרצליהאביב,בתליתחילהפיילוט

אוברכמורגולטורייםבחסמיםייתקללאהשירותהערכות:העולםלשארהיישוםלהרחבת

טייגאמיר טייגאמיר

כשמעותארוכהתקופהכבר
שכההדרךלגכיהערכותכעולם

הרגליאתלשכותתכפהגוגל

והשכועכככישיםהכפיעה
תוכניתהאתההכרהתפרפם

עכקיתכישראל.כאןהגלוכלית

הקרוככשכועתשיקהאינטרנט

מפוגוראשוןפיילוטכישראל

לעכודהנפיעותלשיתון!כעולם
carpooling.)

אפ־עליתבססהפיילוט

ליקציית
$TS1$אפליקציית$TS1$

$DN2$אפליקציית$DN2$נוס־ואפליקציהווייז

פת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$שנקראתמהשבוע,שתוצע

RideWithהחרשהשירות

לתו־ובהתאםבישראל,ייבחן

צאות

$TS1$לתוצאות$TS1$

$DN2$לתוצאות$DN2$וישוכפלישתכללהניסוי

ובעולם.בישראלנוספותלערים
יריעלנעשההשירותפיתוח

גו־יריעלשנרכשהווייז,אנשי

גל
$TS1$גוגל$TS1$

$DN2$גוגל$DN2$שנתיים.לפני

RideWithנוס־ביןתקשר

עים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$נהגיםלביןעבודתםלמקום

מספררומה.במסלולהנוסעים

נהגאונוסעשיוכלהנסיעות

וכןביום,לשתייםמוגבללבצע

מאזוררקלנסועלויתאפשר

הנוסעוחזרה.לעבודתומגוריו

בהרבהנמוךתשלוםלנהגישלם

הנ־עבורמוניתשלמהתעריף

סיעה.

$TS1$.הנסיעה$TS1$

$DN2$.הנסיעה$DN2$לפיייקבעהתשלוםגובה

כךבנויהשירותהנסיעה.מרחק

אותולהפוךיוכלולאשנהגים

יקב־רקאלאפרנסה,למקור

לו

$TS1$יקבלו$TS1$

$DN2$יקבלו$DN2$והדלקהזמןעבורתגמול
הסעהלספקכרילהםשיידרשו

במכוניתם.נוסףלנוסע

הפיילוטיוגבלהראשוןבשלב
רעננהאביב,תלעריםלשלוש

לא־לאפשרהיאהכוונהוהרצליה.

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$ועובדיםאביבבתלשגרים

והר־רעננהשלההיי־טקבאזורי

צליה

$TS1$והרצליה$TS1$

$DN2$והרצליה$DN2$הבו־בשעותביניהםלחבור

קר

$TS1$הבוקר$TS1$

$DN2$הבוקר$DN2$בשעותושובלעבודה,בדרכם
לב־כן,כמוחזרתם.בעתהערב

קשת

$TS1$לבקשת$TS1$

$DN2$לבקשת$DN2$גילהחברתי,לשוויוןהשרה
השארביןשאחראיתגמליאל,

דיגיטלית,ישראלפרויקטעל

לסטונרטיםגםיינתןהשירות
בהתאםאביב.תלבאוניברסיטת

גוגלהפיילוט,ולהצלחתלביקוש
בשי־השימושאתבהדרגהתפתח

רות

$TS1$בשירות$TS1$

$DN2$בשירות$DN2$בישראל.נוספיםלאזורים

״להצל־כיאמרהגמליאל

חת

$TS1$״להצלחת$TS1$

$DN2$״להצלחת$DN2$חשי־ישזהחברתיפרויקט

בות

$TS1$חשיבות$TS1$

$DN2$חשיבות$DN2$ללאלשנותופוטנציאלרבה

בעידןהנסיעה.הרגליאתהיכר

החברתיותוהרשתותהשיתופיות

עםזה,מסוגשמיזםטבעיאךזה

הפו־אלייצאהרבים,יתרונותיו

על
$TS1$הפועל$TS1$

$DN2$הפועל$DN2$להקלהכלכלי,לחיסכוןויביא

ניכ־להפחתההתנועה,בעומםי

רת

$TS1$ניכרת$TS1$

$DN2$ניכרת$DN2$ביקשתיועור.האווירבזיהום

נפרדמענהלתתהמיזםממפתחי

להת־להםולאפשרלסטודנטים,

נייד

$TS1$להתנייד$TS1$

$DN2$להתנייד$DN2$אלמינימליתובעלותבקלות
במרינה״.ברחביהקמפוסים

תע־RideWithאפליקציית

לה
$TS1$תעלה$TS1$

$DN2$תעלה$DN2$פלייגוגלהיישומיםלחנות

אנדרואידלמכשיריתחילהותוצע

לנ־להצטרףהמעונייניםבלבד.

סיעה

$TS1$לנסיעה$TS1$

$DN2$לנסיעה$DN2$אתלהזיןיידרשומשותפת

עבודתםמקוםמגוריהם,מקום

לנסוע.רוציםהםשבהוהשעה
נה־לביןבינםתשרךהאפליקציה

גים

$TS1$נהגים$TS1$

$DN2$נהגים$DN2$לנהגשתשלחווייז,באמצעות

אםיישאלהואשבומסרהרלוונטי

אכןאםנוסעים.לאסוףמוכןהוא

משו־לנסיעהשמסכיםנהגיימצא

תפת,

$TS1$,משותפת$TS1$

$DN2$,משותפת$DN2$הנסיעהאתשביקשהנוסע
לצפותיוכלהנוסעאישור.יקבל

מראש,הנהגשלהנסיעהבמסלול

אמת.בזמןוגם

שה־כךייעשההשידוך

נהג

$TS1$שהנהג$TS1$

$DN2$שהנהג$DN2$המינימליתלסטייהיידרש
האפליקציההרגיל.ממסלולו

הנוסעביןמראשתיאוםתאפשר

ערבלפחותיידעושהםכךלנהג,

נפגשים.הםבבוקרשלמחרתקודם

בש־השידוךייעשהאופןבאותו

עות

$TS1$בשעות$TS1$

$DN2$בשעות$DN2$מהעבודה.החזרה

לתקשריוכלווהנהגהנוסע

הודעותבמערכתהנסיעהלפני

באפליקציה.המשולבתטקסט

גוגלהפרטיות,עלשמירהלמען

ההתקשרותפרטיאתתחשוףלא

וההחלטההצדדים,ביןהמלאים

בידיתינתןזהותםחשיפתלגבי

והנוסע.הנהג
הנו־שלהמיילכתובותפיעל

סע

$TS1$הנוסע$TS1$

$DN2$הנוסע$DN2$,אכןהםכיתוודאגוגלוהנהג

שהיקףמאחרבסביבה.עוברים

מוגבל,RideWith-nהשימוש

בחסמיםלהיתקלצפוילאהשירות

שקרהכפימהותיים,רגולטריים

אוברלאפליקציית

הנהגביןלסיכוםבהתאם

עבורהתשלוםיתבצעלנוסעיו,

תאפ־האפליקציההנסיעה.

שר

$TS1$תאפשר$TS1$

$DN2$תאפשר$DN2$והיאדרכההתשלוםאת

שלהמומלץהמחיר
מתללנסיעהווייז
יהיהלהרצליהאביב

והמחירשקל,13

שקל.15המקסימלי
דרךייעשההתשלום

האפליקציה.
לגזורצפויהווייז
%51שלעמלה

מודליהיהוזה

החדשהכנסותיה

מחירותקבעמחירעלתמליץ

ייק־המומלץהמחירמקסימלי.

בע

$TS1$ייקבע$TS1$

$DN2$ייקבע$DN2$רכבאחזקתלעלותבהתאם

חשב,חברתשלהמחירוןפיעל

רכבשלהכוללתהעלותשלפיה

12.2כ-היתה2014ב-פרטי

תביאגוגללקילומטר.שקלים

הדלקמחיראתרקבחשבון

שהעלותכךהרכב,שלוהבלאי
לקילומטר.אחרלכשקלתרד

לנ־ווייזשלהמומלץהמחיר

סיעה

$TS1$לנסיעה$TS1$

$DN2$לנסיעה$DN2$יהיהלהרצליהאביבמתל

יהיההמקסימליוהמחירשקל,13

הנוסעביןהכסףהעברתשקל.15

האפליקציה,דרךתיעשהלנהג
1570שלעמלהלגזורצפויהוווייז

מורליהיהוזההנסיעהממחיר
התשלוםווייז.שלהחרשההכנסות

אשראי.כרטיסבאמצעותיעשה

אביב?בתלווייזבתרהמדוע
דווקאלכחורלגוגלגרמורכותפיכות

שיתון!לשירותהפיילוטלעיראכיככתל

היאראשונהפיכהשלה.החדשההםעות

הניווטאפליקצייתשלהעמוקההחדירה

האינטנםיכיוהשימושכישראלווייז

הנפוץהשימושכשירות.הנהגיםשל

ליישוםהנהגיםשלהרכיםוהדיווחים
האפליקציהאתמפעיליםהנהגיםמרכית

אתלכחורכדיוממנהלעכודהכדרכם

עמידהזמןולהפוךכיותרהמהירהנתיכ

שלהדיוקרמתאתמעליםכפקקים

האפליקציה.

ווייזשלהמרכזיהיעדקהלכן,כמו

המת־ההיי־טקיסטיםקהילתהואבפיילוט

גוררים

$TS1$המתגוררים$TS1$

$DN2$המתגוררים$DN2$זהוהשרון.באזורועובריםאביבבתל

נוספיםושירותיםטכנלוגיותשמאמץקהל

לתק־יותרסבלןלהיותועשוייחסית,מהר

לות

$TS1$לתקלות$TS1$

$DN2$לתקלות$DN2$בניסוי.שיתפתחוובעיות

בישראל,ווייזשלהרחבההתפוצהלצר
התחבורהנוספות.אובייקטיביותסיבותיש

יחסית,מפותחתאינהבישראלהציבורית

יחסיתגבוהכאןפרטיברכבהשימושולכן

תחזו־בנוסף,בעולם.אחרותלמטרופולינים

קת

$TS1$תחזוקת$TS1$

$DN2$תחזוקת$DN2$בעיקרלעולם,יחסיתיקרהבישראלרכב

ועלעצמוהרכבעלגבוההמיסוירמתבשל
והעלותפרטיברכבהנרחבהשימושהדלק.
מורלכיהסבירותאתמעליםשלוהגבוהה

יצליח.בישראלהנסיעותשיתוף
ביש־רכבשיתוףשעוררוהגורמיםאחר

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$אביב.לתלבכניסההמהירהנתיבהוא

נוסעיםמארבעהיותרעםמכוניותכיהעובדה

עוררהתשלוםללאבנתיבלהשתמשיכולות

צפוייםהקרובותבשניםנסיעות.לשתףרבים

שיגבירמהמהירים,נתיביםכמהעודלהיפתח

נסיעות.לשתףהתמריץאתיותרעור

טייגאמיר



משתפיםאלף200

כיוםכברנסיעות

במ-הראשיהמדעןלדברי

סופר,שיר״רהתחבורה,שרר

בישראלהרכבכליממצבת%08
שליחסישוכיוםפרטיים,הם

)בע־רכבכלילכלנוסעים1.1
רך

$TS1$בערך($TS1$
$DN2$בערך($DN2$אחרארם.)שלהעלותברכב
סופר,לפילמשק,האלההנתונים

דלקמיליארדיםעשרותהיא
אבוד,וזמןגורשפחת,וטיפולים,

״לשיתוףועור.דרכיםתאונות
פוטנציאלישהתחבורהבתחום

שיורדרכבכלישכלמשוםאדיר,

להפחתתתורםהיוממיםממצבת
הדלקבצריכתחוסךהאוויר,זיהום

לתאונותההסתברותואתומפחית

סופר.אמרדרכים״,

רבותחברותזאת,בעקבות

הנ־שיתוףאתלהסדירמנסות

סיעות

$TS1$הנסיעות$TS1$

$DN2$הנסיעות$DN2$לסייעכריעובריהן,של

הרכב.בהוצאותלחסוךלהם

המשרדלמשל,התחיל,באחרונה

אפלי־להפעילהסביבהלהגנת

קציה

$TS1$אפליקציה$TS1$

$DN2$אפליקציה$DN2$רומהRideWithבשם

PickAppמשותפותלנסיעות

המרינה.עוברישל

פתוחהפלטפורמהתציעגוגל

לעובריםשתאפשרלכולם,אחת
בי־נסיעותלשתףחברהמאותה

ניהם

$TS1$ביניהם$TS1$

$DN2$ביניהם$DN2$המ־לאזורשכניהםעםוכן

גורים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$.עבורהתשלוםוהתעסוקה
יהיהוניתןחובה,אינוהנסיעה

תש־ללאגםבשירותלהשתמש

לום.

$TS1$.תשלום$TS1$

$DN2$.תשלום$DN2$לא־עבורהמקומותיוכלוכך

רגן

$TS1$לארגן$TS1$

$DN2$לארגן$DN2$לעובדיהן.משותפותנסיעות
200כ-לווייז,מקורביםלהערכת

בנסי־חלקלוקחיםישראליםאלף

עות

$TS1$בנסיעות$TS1$

$DN2$בנסיעות$DN2$מרביתםלעבודה,משותפות

רן.בגוש

אוטו־מכוניתמפתחתגוגל

נומית

$TS1$אוטונומית$TS1$

$DN2$אוטונומית$DN2$שנים,כמהכברנהגללא

בכוונתהכישגרסוהערכותוהיו

להציעכריהטכנולוגיהאתלנצל
אפילואוזולים,הסעותשירותי

כימראהRideWithחינמיים.

לתחו־להיכנסעומדתאינהגוגל

מן

$TS1$לתחומן$TS1$

$DN2$לתחומן$DN2$וליפט,אוברכמוחברותשל

בתגו־הראשון.בשלבלאלפחות

בה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$להתחרותבכוונתהכילהערכה

בש־בגוגלאמרוהחברות,בשתי

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$:שאוברחושבים״אנחנושעבר

הפועליםשירותיםהםוליפט
משתמשיםבעצמנואנחנוהיטב.

הזמן״.כלבהם

גו־המסחרית,המטרהמלבר

גל

$TS1$גוגל$TS1$

$DN2$גוגל$DN2$החד־האפליקציהכימקווה

שה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$כלימספרבהפחתתתסייע

תאפשרוגםהכבישים,עלהרכב

כיום,רבים.לעובריםחיסכון

בשוויהניכרתהעלייהלאחר

שמשלםובמסברכבהשימוש

ניכרחלקליסינג,רכבעלעובר

לוותרבוחריםההיי־טקמעוברי

פר־לרכבועברוההטבהעל

טי.

$TS1$.פרטי$TS1$

$DN2$.פרטי$DN2$,הנסיעותשיתוףמבחינתם

מבו־לאהוצאותלחסוךעשוי

טלות.
$TS1$.מבוטלות$TS1$

$DN2$.מבוטלות$DN2$עשויהדברהנהג,עבור
כיאםנוספת,הכנסהלהניב

עו־עבורבמיוחדמהותית,לא

בדים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$לפיכך,גבוה.שכרבעלי

בעי־מתבססתהשירותהצלחת

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$נהגיםשלהטובהרצוןעל

למקוםלעמיתיהםהסעהלספק

העבודה.

Ridewuhשלהשירותמורל

שלהמוניותמשירותישונהאמנם

ולי־אוברגט־טקסי(,)לשעברגט
פט,

$TS1$,וליפט$TS1$
$DN2$,וליפט$DN2$בהם.להתחרותצפויהואאך

נתקליםהמוניותשירותישלושת

מהותיים,רגולטורייםבחםמים

הס־נדרשתרבותבמדינותשכן

מכה

$TS1$הסמכה$TS1$

$DN2$הסמכה$DN2$לספקכדירישיוןוקבלת
מעורראוברהסעה.שירותי
שהואמאחרההתנגדות,עיקראת

פרטיתמכוניתבעללכלמאפשר

עלגםמונית,נהגמעיןלשמש
מזדמן.בסיס

מגי־ההתנגדותעיקר

עה

$TS1$מגיעה$TS1$

$DN2$מגיעה$DN2$מוניות,נהגישלמכיוונם

במדינותלפרנסתם.החוששים

והול־בלגיהצרפת,ובהןרבות,

נד,

$TS1$,והולנד$TS1$

$DN2$,והולנד$DN2$לצדםהרגולטוריםניצבו

שי־אתועצרוהמניותנהגישל

רות

$TS1$שירות$TS1$

$DN2$שירות$DN2$מפעילהבישראל<«'אובר
מו־להזמנתשירותהחברהכיום

ניות

$TS1$מוניות$TS1$

$DN2$מוניות$DN2$התחבו־שרבלבד.מורשות

רה,

$TS1$,התחבורה$TS1$

$DN2$,התחבורה$DN2$הואכיהבהירכ״ץ,ישראל

המוניות,נהגיעללהגןמתכוון

ביש־לפעוללאוברלאפשרולא

ראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$לנהלאוברצפויהבמקביל

אתלאפשרכרירגולטורימאבק

הערכות,לפיבישראל.השירות

RideWithלהיתקלצפויאינו
שכןרומים,רגולטורייםבחסמים

תחבורהמאפשרתהאפליקציה

הפרטישהנהגמבלישיתופית

לפעילותהדבראתלהפוךיכול
מכניסה.עסקית

בתגובה:נמסרישראלמגוגל

בגושבטאגרסתמעלים״אנו

נסיעותשלהקונצפטסביברן

RideWithשנקראתמשותפות,

להודיעמהעללנואיןלזהמעבר
זה״.בשלב

המתחרותהישראליותהאפליקציותכסיעות:לשתףרוציםכולם

הראשונהההברהתהיהלאגוגלשלווייז

בישראל.כסיעותלשיתון?פתרונותשמציעה

ללאמוסדEcoMotionשלשלהערכהלפי
לתחבורהיוזמותהמקדם)מלכ״ר(רווהכווכת

יותרבישראלפעלוהאחרוכותבשכתייםחכמה,

טכנולו־כליםשמפתחיםסטארט־אפים20מ-
גיים

$TS1$טכנולוגיים$TS1$
$DN2$טכנולוגיים$DN2$.אפליקציות,כעיקרהפתרונות,כתחום
פרטירכככעליכיןלתיאוםלרוכמשמשים

נסיעה,לחלוקהמעונייניםכמוניותלנוסעים

העלויות.אתלהפחיתכדי
לפנימוקדמיםבשלביםעדייןהחברותמרבית

מס־שצברולפניאומוצר,והשקתגדוליםהוןגיוסי

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$נכנסתשגוגלאףכלומר,משמעותי.משתמשים

המשרדשהשיקפתרוןכוללבשחקנים,צפופהלזירה

הפוטנציאל,ממיצוירחוקהתחוםהסביבה,להגנת

הקטנים.המתחריםעלניכריםמיתרונותנהניתוגוגל

הםטארט־אפיםמתמודדיםשעמוהמרכזיהחסם

שלהקמתהאלאהטכנולוגיה,פיתוחאינובתחום
חסמיםעלוהתגברותפעילהמשתמשיםקהילת

תנאיהיאגדולמשתמשיםבסיסבנייתרגולטוריים.

שנעשואףבינתיים,האפליקציות.להצלחתהכרחי

העובריםאתלעוררגדולותחברותבכמהניסיונות

וזיהוםהדלקצריכתאתולצמצםנסיעותלחלוק

גדולים.הצלחהסיפוריעדייןאיןהאוויר,
ממו,בועזEcoMotionקהילתומייסרמנכ״ל

משתמ־קהילתליצורהואהמרכזי״האתגרמסביר:

שים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$בורר.ברכבהנסיעהנוחותעללוותרשמוכנה

לשתףכמושונות,טקטיקותנוקטותרבותחברות

שיתוףאוקיימות,קהילותאואירועים,סביבנסיעות

הראשון״.הצעררקזהואבלבמוניות.נסיעות

ביןלחיבורמשמשותהטכנולוגיותהפלטפורמות

ביניהם,ולתיאוםרכב,לבעלינוסעיםביןאונוסעים,

המעו־לכלבתזמוןהאופטימליהמסלולשיימצאכך

רבים.

$TS1$.המעורבים$TS1$

$DN2$.המעורבים$DN2$החב־דופן.יוצאיבאתגריםכרוךאינוהפיתוח

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$עסקי,המורלבגיבושרגולטוריבקושינתקלות

בת־נוסעיםהסעתעלאוסרהישראלישהחוקמאחר

שלום
$TS1$בתשלום$TS1$

$DN2$בתשלום$DN2$נוספתסוגיהלכך.רישיוןברשותושאיןלמי

ההסעות.לצורךהרכבביטוחהיא

viaהןבתחוםהבולטותהישראליותהחברות

שירותפיתחההיאדולר.מיליון27באפרילשגייסה

למו־ברומההמתנהלבמוניות,קבוצתיותהסעות

ניות

$TS1$למוניות$TS1$

$DN2$למוניות$DN2$שמגיעיםנוסעיםביןומחברחכמותשירות

תחבורהשביןהתפרעלונמצאקרובים,ליעדים

מוניות.לשירותציבורית

Fanzoneהיאלמבטיחהשנחשבתנוספתחברה

ומשתתפיםספורטמועדונישלאוהדיםביןשמחברת

בי־ונמצאתובחו״לבישראלפועלתהיאבהופעות.

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$מיליון2.1גייסההיאכהעדהון.גיוסבסבבאלה

אביב.שבתלהחיילברמתעוברים18ומעסיקהדולר

לקוחותאלף50לכ-חסכוהיוםערכיטועניםבחברה
חולקיםFanzone-aהנוסעיםשקל.ממיליוןיותר

עמ־גובהשהחברהמבליבלבד,הדלקהוצאותאת

FanZone

$TS1$'עמ$TS1$

$DN2$'עמ$DN2$

לאוהדיםנסיעותשיתוף

ולהופעותלמשחקיםומתעניינים

ובחו״לבישראלפועליםרוק.

במוניות,קבוצתיותהסעותטירות

שירותלמוניותבדומהשמתנהל

יורקבניופועלחכמות.

La'Zooz

וקהילתיחכםתחבורהפתרון

וירטואליבמטבעהמשתמש

Zooz)

SMARTBUS

לקבוצותבהסעותרכבכלישיתוף

TaxiPartner

נסיעותשיתוף

במוניות

שמחפשלקהלשפונהנוסף,פתרוןהשירות.עללה

ברומהשפועלsmartbusהואגדולות,הסעות

הנסיעה,פרטיאתמזיןלקוחטקסי(:גט)לשעברלגט

להסעות.מחירהצעותומקבל
רג־עלשחרתLa'zoozהואמענייןפתרוןעור

לו
$TS1$רגלו$TS1$

$DN2$רגלו$DN2$הווירטואליבמטבעומשתמשקהילתייםערכים

אפליקציותשפיתחומהחברותחלקzoozשפיתח,
wayלהתרומםשהצליחומבליפעילותןאתסגרו

Better,שיתוףלהציעמהראשונותשהיתהלמשל

במוניות.נסיעות

גוגל.שלהחרשלפתרוןתחרותישבעולםגם

שמציעההצרפתית,BiaBiaCarרכשהבאפריל

הגרמניתמתחרתהאתבין־עירוניות,נסיעותשיתוף

carpooling.comהשחקניתנוצרההרכישהעם

שע־בקיץהנסיעות.שיתוףבתחוםבאירופההגדולה

בר

$TS1$שעבר$TS1$

$DN2$שעבר$DN2$גייסהBiaBiaCar100החברהאםדולר.מיליון

קלה.לאתחרותגוגלבפניתעמודלישראל,תחדור

ציבוריותאומשותפותנסיעותהואהבא״השלב

״החב־ממו.חוזהנהג״,ללאאוטונומייםרכבבכלי

רה

$TS1$״החברה$TS1$

$DN2$״החברה$DN2$נסיעותשיתוףלשיעוריולהגיעלעשותשתצליח

הכ־לקראתמשמעותיתטובהבעמדהתהיהגבוהים

ניסה

$TS1$הכניסה$TS1$

$DN2$הכניסה$DN2$אפשרכדוגמה,אובראתניקחאםהבא.לשלב

היאאחתכשבידהעתיד,אלמסתכלתהיאכילראות

כליבפיתוחהשנייהובירנסיעותבשיתוףעוסקת
העתיר״.תחבורתתהיהזואוטונומיים.רכב

אורפזענכל


