
נסיעה בנתיב  לשלם עבור ללקוחותיה תאפשרסלופארק 

 אביב-להמהיר לת

תעריפים באפליקציה יהיו זהים הו הינו חינמיהרישום לשרות 

 לתעריפי הנתיב המהיר
 

 בכל הארץ בכחול לבן החניאפליקציית "סלופארק", המספקת שירותי תשלום עבור 

התשלום  ניתן  לשלם דרכה אתמהיום : שיקה שירות חדשמ ,בשירות חניוניםבמאות ו

הרישום והשימוש של נהגים  ךתהלימקל את הממשק . עבור הנסיעה בנתיב המהיר

עבור הנסיעה , כאשר כל מנוי סלופארק יוכל לשלם בקלות ובמהירות האגרה בכביש

 התעריפים באפליקציה יהיו זהיםו כרוך בתשלוםאינו דרך האפליקציה. הרישום לשירות 

 הנתיב המהיר, ללא כל עמלת הפעלה או שימוש. ל לאלה ש

 

כביש של עלויות הנובעות מהיעדר רישום מראש למערכת את הלנהגים  יחסוך השירות 

 ההחלטב לקוחות סלופארק שלא היו רשומים לנתיב המהיר והחליטו כעת,. האגרה

אפליקציית סלופארק . לשלם דרך אפליקציית סלופארקוכלו י להשתמש בו, יתימיד

ברישום לאפליקציה למטרת  30%רשומים מאות אלפי מנויים והחברה צופה גידול של 

 מנוי בנתיב המהיר. 

 

מידי יום הפרויקט מצליח להוריד מוכיח עצמו מיומו הראשון, פרויקט הנתיב המהיר 

תיב הנ  אלף נסיעות מידי חודש. 170 -כלי רכב, ובנתיב מתקיימות כ 8000 -מהכביש כ

מהווה מודל מוצלח להתמודדות עם בעיית הפקקים במדינה קיצור זמן הנסיעה , חסכון 

"חנה וסע"  בנתיב חניון  בדלק, הפחתת זיהום האוויר ושיפור תפוסת החניות בתל אביב.

נוסעים(  3-4) ורכבים המוגדרים כרבי תפוסה  כלי רכב באזור מחלף שפירים 2,000-לכ

 מתשלום בנתיב. פטורים 

 

 הכניסה של סלופארק אל הנתיב המהיר היא המשך ישיר לאסטרטגיה ארוכת הטווח

בעולם הרכב והדרך. התשלום המובילה בפתרונות דיגיטליים  לאפליקציהלהפוך  שלה

באפליקציה הוא נוח, חסכוני והכי חשוב יעיל ביותר לתשלומים הנוגעים לכל עולמות 

 הרכב ולא רק לחניה.

 

ספק "סלופארק ממשיכה להוביל את התחום ול סלופארק:מנכ"ל , גיא סלוק

הנהגים. חברת סלופארק תמשיך לספק שירותים טכנולוגיים נוספים לטובת ציבור 

  לנהגים בישראל שירותים יעילים, נוחים וזמינים הן בתחומי החנייה והן על הכביש.

 

שר הנתיב המהיר ממשיך להתפתח ולאפ"אבי בן ארי, סמנכ"ל הנתיב המהיר: 

כניסה של טכנולוגיות חדשות כדי שלקוחות הנתיב יוכלו להיעזר באפליקציה 

בנתיב . מטרתנו  למקסם את חווית הנסיעה והבחירה תשלום מהיר, נוח וקלהמאפשרת 

 המהיר". 

 



 

הסלולר. הינה חברה טכנולוגית המאפשרת תשלום לחניה באמצעות סלופארק 

שירות ברמה הגבוהה ביותר, בשילוב סלופארק שמה לעצמה יעד אסטרטגי במתן 

 .הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר

 

 אפליקציית סלופארק כוללת :

 הארכת חניה אוטומטית: החניה תוארך באופן אוטומטי בהתאם לצורך. •

 אוטומטי  כאשר תזהה ע"י הבולוטותכיבוי אוטומטי:  החניה תיכבה באופן  •

 כבו.שירותי המיקום  שהנהג הזיז את ר  או

 דיוק בזמני ההתראות בעזיבת מקום החניה. •

 התאמה אוטומטית של החניה לבעל תו תושב. •

 הצגת היסטוריית החניה לצורכי בקרה. •

יצירת פרופיל אישי עם תמונה לכל רכב, פיתוח אשר מגן מפני דוחות חניה  •

 למי שמחזיק במספר רכבים.

 חיפוש חניון לפי איזור בטרם ההגעה ליעד. •

 הצגת מפת החניונים הזמינים באזור ואפשרות לנווט אליהם.   •

באמצעות מוקד טלפוני, עמוד הפייסבוק וכעת גם באמצעות  -שירות לקוחות 

 אפ!-הוואטס

 

 כלי רכב 170,000-עוברים מדי חודש כק"מ בו  13הינו נתיב אגרה בן נתיב המהיר ה

ה ברמת גן סע" לאזור הבורסושאטלים היוצאים מחניון שפירים במסגרת שירות "חנה ו

בעקבות הצלחת הפרויקט אף מתוכננת קומה נוספת של  ומתחם עזריאלי והקריה.

מקומות חניה ותאפשר לפתוח קווי שאטלים למקומות עבודה  1000חניות שתכיל עוד 

 . נוספים בתל אביב

 
 

  


