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מה זה ג׳וסינג?מה זה ג׳וסינג?
 Lime אודות 

חברת Lime הנה אחת מחברות הניידות העירונית 
המובילות בעולם וחברת התחבורה הזעירה 

השיתופית הגדולה ביותר היום.
החברה, המפעילה שירות תחבורה שיתופית 
באמצעות קורקינטים חשמליים, פעילה בלמעלה 
מ-130 ערים ברחבי העולם, ובעשרות מוקדים 
מרכזיים בארה"ב, אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה 
ואסיה כגון פריז, קופנהגן, ליסבון, סינגפור, ברלין, 

מינכן, קוריאה וסידני.

החברה חגגה 100 מיליון רכיבות ברחבי העולם 
בחודש ספטמבר 2019 והישג זה הינו ייחודי והמהיר 

ביותר אי פעם בתחום התחבורה.

בישראל, החברה פעילה כיום בתל אביב-יפו, רמת גן, 
גבעתיים ופתח-תקווה, ונמצאת בקשר עם מספר רב 

של עיריות בישראל לקראת השקות עתידיות

מאז הקמתה בשנת 2017, החברה גייסה למעלה 
מ-800 מיליון דולר משחקנים מובילים בתחום 
התחבורה החכמה והחדשנות הטכנולוגית כגון גוגל 

ואובר. 



Lime בעולם: פעילות בחמש יבשות



מה זה ג׳וסינג?מה זה ג׳וסינג?
"פתרון הקילומטר האחרון"

החברה מספקת שירות שיתוף קורקינטים חשמליים, בעלות נמוכה, בנגישות גבוהה וללא תחנות עגינה. 

החזון של Lime הינו לשנות את אופי התנועה בערים, ולהפוך את התחבורה העירונית לזולה, יעילה וירוקה יותר, תוך 
הפחתת העומס בדרכים ובמקומות החנייה ותמיכה בכלכלה המקומית. Lime שואפת לסייע לערים להוביל את 

מהפכת הניידות החכמה.

חברת Lime מובילה את "פתרון הקילומטר האחרון" - באמצעות שירות ירוק, חסכוני וחכם. 

ניתוב כלים דינאמי - עם טכנולוגיית IOT מובילה וללא תחנות, Lime משרתת את הקהילה כולה ומנתבת את הצי 
לאזורי הביקוש, בעזרת שימוש בדאטה למקסום פוטנציאל השירות. 

היענות לצרכי העיר - אנו מאמינים בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי. אנו רואים את עצמנו כחלק בלתי נפרד 
ממערכת התחבורה הציבורית של העיר, ואנו רוצים לשתף פעולה עם העיר כדי ליצור ערך מוסף משמעותי 

לאזרחים ולעזור לתכנן את העיר בצורה חכמה ולספק פתרונות ניידות ברי קיימא.



מה זה ג׳וסינג?מה זה ג׳וסינג?
כיצד עובד השירות?



כיצד זה עובד בתל אביב?מה זה ג׳וסינג?מה זה ג׳וסינג?

60 עובדים ו - 500 ג׳וסרים●
12 דקות רכיבה ממוצעת●
4.5 רכיבות לרוכב בחודש●
4,000,000 נסיעות עד היום●
7,200,000 ק"מ של נסיעה מצטברת●
2,600,000 ק"ג של פחמן דו חמצני נחסך●

אנו לומדים כיצד אנשים משתמשים ב- Lime כדי לצמצם בעיות 
עבור ערים מחד ולמקסם את השימוש מאידך. קורקינט שיתופי 
עובד על העיקרון שיעשו בו מספר רב של שימושים במהלך היום, 

כך שהוא לא יהפוך לבעיית חנייה.

שילוב זרועות עם העירייה באירועי שיא המתקיימים בעיר, כגון 
האירוויזיון, עבודות הרכבת הקלה, הגישה לבלומפילד ועוד.



דגש על בטיחות

האפליקציה שלנו מזכירה למשתמשים בכל 
פעם שהם רוכבים לחבוש קסדה, לעקוב 
אחר כל חוקי התנועה ותקנות התעבורה, 
לחנות באחריות, להימנע מרכיבה על 
המדרכות ותמיד להביא בחשבון את  הולכי 

הרגל.



דגש על הסדר הציבורי

 TVD האופרציה שלנו מבוססת על נתוני
(נסיעות לכלי רכב ליום). אנחנו לא רוצים 
קורקינטים שמונחים לא בשימוש, ואנחנו 
רוצים לקבל כמות מספקת של קורקינטים 

במוקדים ובמועדים בהם יש ביקוש גבוה.
 

אנחנו פועלים למזעור זמן חניית הכלים 
ומקסום זמן הרכיבות



חינוך המשתמשים

הודעות בתוך היישום בזמן אמת, חוסמים 
חניה באמצעות גידור גיאוגרפי, 
המשתמשים מצלמים את החניה ומתבצעת 
סריקה של התמונות. כמו כן אנו מיישמים 
קנסות למפרים חוזרים ומפעילים נגד 

משתמשים כאלה סנקציות.

אנו מחנכים את הג'וסרים, שפורסים את 
הכלים בהתאם לכללי הרגולציה, ותומכים 

במערך התפעול במהלך היום בהתאמה.
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ללא תחנות עגינה, השירות שלנו דינמי ומעוצב בצורה האופטימלית בהתאם ●
לנתוני שימוש וביקושים בזמן אמת

אנחנו משתפים עיריות ורשויות בנתונים על מנת לתמוך בתכנון תחבורתי ●
חכם

אנחנו תומכים ומעודדים שימוש בתחבורה ציבורית - 40% מהרכיבות שלנו ●
מתחילות או מסתיימות בסמוך לתחנות תחבורה ציבורית

ניתוח מידע מסביב 
לשעון לשיפור השימוש
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קהילת הג׳וסרים

Lime פועלת ליצירת אקו-סיסטם עירוני מבוסס 
קהילה המורכבת מאנשים פרטיים שלוקחים חלק 

בהנגשת השירות לציבור. 

באמצעות גישה לאפליקציה הם יכולים לראות כלים 
הזקוקים לטעינה, להטעין אותם ולפרוס אותם במרחב 
העירוני לטובת הרוכבים. עבור כל הטענה מקבל 

הג׳וסר תשלום.

Lime  מקיימת מפגשים עם קהילת הג׳וסרים על מנת 
לקדם את המהפכה התחבורתית החכמה ולשמור על 

 קשר רציף עם קהילת המשתמשים. 


