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אנחנו בעולם



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.

●



הוקמה ביוני 2017 בתחום האופניים השיתופיים (LimeBike), משם התקדמה לאופניים חשמליים ולאחר מכן ●

לקורקינטים ואף למכוניות

מטה החברה ממוקם בסיליקון וואלי, סן פרנסיסקו, ארה"ב●

700+ עובדי ליים ברחבי העולם + אלפי נותני שירות וקבלני משנה●

$765M גיוס הון●

בין המשקיעים, מספר שחקנים מובילים בתחום התחבורה השיתופית ותחבורה חכמה וכן קרנות השקעות ●

(Anderson Horowitz ,Uber, GV) מקליפורניה

נכון לספטמבר 2019 התבצעו 100M רכיבות בכלים של ליים ברחבי העולם- קצב צמיחה מהיר יותר מכל חברת ●

תחבורה אחרת אי פעם

15M+  הורדות של אפליקציית ליים ברחבי העולם●

●CO2 90 טונות של פליטותK נחסכו מעל

ליים פועלת ב-5 יבשות (אמריקה [צפון, מרכז ודרום], אוסטרליה, אסיה, אפריקה ואירופה) ולמעלה 130 ערים ●

ברחבי העולם ביניהן: פריז, קופנהגן, לונדון, ליסבון, סינגפור, ברלין, מינכן, סיאול, לוס אנג'לס, וושינגטון, ורשה ועוד



נכון לחודש ספטמבר 2019, מתוך 100 מיליון הרכיבות בLIME נמצא כי 30% מהן החליפו נסיעה 
במכוניות פרטיות= נחסכו מעל 40 מיליון ק"מ ברכב פרטי.

נתון זה מתכתב ישירות עם מניעת שריפת 4.5  מיליון ליטרים של דלק, תוך חסכון 90,000 טון 
של פליטות פחמן.

למען ההשוואה, ליער בגודל 10,000 דונם ייקח מעל שנה לספוג כמות כזו של פליטות פחמן.



Lime ישראל
 (תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה וירושלים)



השקה בחודש פברואר 2019●

מעל 4 מיליון רכיבות●

מעל 400,000 רוכבים ייחודיים●

85% מהרוכבים בישראל גרים או עובדים בתל אביב רבתי○

50% מהרוכבים בישראל הינם מעל גיל 35○

מעל 3,000 כלים ברחבי איזור הפעילות●

10 דקות- זמן רכיבה חציוני○

1.5 ק"מ- מרחק רכיבה חציוני○

ממוצע רכיבות לכלי 4-6 ביום●

מעל  7,600,000 קילומטרים של רכיבה מצטברת ●

מעל 2,500 טונות של פליטות פחמן דו חמצני נחסכו●

כ-30% מהרכיבות בישראל מתבצעות בדרך אל ומהעבודה●



1 מתוך 3 תל אביבים בגילאים המותרים רכב על ליים- אימוץ טכנולוגי מהיר ●

סביבה הצמאה לשינוי:●

500,000 כלי רכב הנכנסים לעיר מדי יום○

○Rush-hours עומסי תנועה קריטיים: כבר אין

מחסור בחניה / עלויות חניה גבוהות○

צורך בפתרונות תחבורתיים אחרים○

שדרות ירושלים אשר נחסמו כליל ושם איננו גובים דמי פתיחת נעילה עבור התושבים●

עבודות הרכבת הקלה ברחבי תל אביב- חסימות הולכות ומתרחבות●

הגישה לבלומפילד●

חגיגות האירוויזיון ומצעד הגאווה●

אמצעי תחבורה אלטרנטיבי למשתתפי מירוצים ומרתונים בעת שהעיר חסומה●

●

האימוץ המהיר ביותר בעולם



מחזירים את העיר לאנשים



יותר מהיר, יותר יעיל, יותר ירוק



בטיחות כערך עליון
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.

בין היתר קיימנו כבר מספר 
אקדמיות לרכיבה בטוחה, הן 
בשטחים ציבוריים והן עבור 
חברות מסחריות. כמו  כן, 
חילקנו (חינם) מעל ל4,000 
קסדות לרוכבים שלנו. בנוסף, 
אנו מפעילים צוות שגרירי ליים 
לשמירה על הסדר הציבורי 

וסיוע לרוכבים.
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