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רכב אוטונומי - החלום אולי כאן 
אבל יש להמתין עוד עשרות שנים

ד”ר אברהם טננבוים *

* ד"ר אברהם טננבוים הוא שופט בדימוס של בית המשפט לתעבורה בירושלים. 
יסוד  "קווי  פורסמה בשם  בענייני משפט  גרסא חלקית של הרשימה שעסקה 
למשפט המכונית האוטונומית" בכתב העת משפט מפתח )כתב העת של פרקליטות 

המדינה(, דצמבר 2015, גיליון 3, עמ' 33

מהי מכונית אוטונומית?
ניתן לחזות, אך  כי תחזיות טכנולוגיות קצרות טווח  מקובל לטעון 
רעיונות  שישנם  משום  יותר,  הרבה  מסובך  טווח  ארוכות  תחזיות 
מפתיעים וכיוונים חדשים שלא נצפו. מנקודת מבט זו חזון המכונית 
האוטונומית הוא סביר, משום שהטכנולוגיות בבסיסו כבר קיימות 
במכונית  רואים  העתידנים  כל  כמעט  לכן,  אשר  כיום.  למעשה 
האוטונומית תחזית כמעט ודאית. אולם הרוב גם משוכנעים כי לא 
מדובר על עוד שנה שנתיים, אלא יותר שלושים-ארבעים שנה, והכל 

כפי שנסביר.
מבלי לקבוע מסמרות, מהו לכן 'חזון המכונית האוטונומית'? לצורך 
כך אנו צריכים להבדיל בין שני מושגים שונים, המכונית ללא נהג )או 

המכונית העצמאית(, והמכונית המקושרת.
בדברנו על 'המכונית ללא נהג' או 'המכונית העצמאית' אנו מתכוונים 
תנאי  את  מזהה  בדרך,  מכשולים  מזהה  עצמאי  שבאופן  למכונית 
הכביש הרלוונטיים, עוקפת אם יש צורך, בולמת אם יש צורך וכו'. כל 
המערכות מבוססות על פיתוחים הנדסיים הנמצאים בתוך המכונית 
עצמה. למעשה אנו מתכוונים למכונית שמחקה את תפקידיו של הנהג 
חלק  מערכות שמחליפות  קיימות  כיום  כבר  אותו.  ומחליפה  הרגיל 
מתפקודי הנהג ולוקחות פיקוד במצבי חירום )בעיקר במצבי בלימה 

ו/או סטייה פתאומית(. 
בדברנו על 'המכונית המקושרת' אנו מתכוונים למכונית שמקבלת מידע 
ומשתמשת בו, שולחת מידע למשתמשים אחרים, 'ומשוחחת' עם מכוניות 
קרובות ורחוקות אחרות. כל מי שמשתמש באפליקצית Waze לניווט
בדרכים מהווה דוגמא לקבלת אינפורמציה ושליחתה )הוא מקבל את 
הנתיב, ושולח לאפליקציה אינפורמציה על מהירות נסיעתו שמתורגמת 
כמדד על העומס בכביש ונעשה בה שימוש בהצעות למכוניות אחרות(. 
אולם זוהי דוגמא ראשונית ולא מפותחת יחסית לאפשרויות הקיימות. 
מכונית מקושרת יכולה להיות צמודה למרכזי מידע של הרשויות, יחד 
עם קישור למאות ואלפי מכוניות שבסביבתה. אם כל אחת מהמכוניות 

מודעת לאלו שסביבה, התנגשות ביניהן לא יכולה לקרות.
יושם לב כי מדובר על שתי מערכות שונות אך משלימות. כדי לפתח 
מכונית עצמאית יש צורך בעיקר במנגנונים טכניים הנדסיים, כדי לפתח 
מכונית מקושרת צריך פרוטוקולים וטכנולוגית תקשורת אמינה. אך 

את שתיהן צריכים לצורך החזון של מכונית אוטונומית.
חזון המכונית האוטונומית הוא פשוט להפליא ואפשר לתארו במשפטים 
קצרים. אנו נקום בבוקר, ניכנס למכונית האוטונומית ונאמר "מכונית 
מכונית, קחי אותי לעבודה/לימודים" )ו/או לכל מקום שברצוננו לנסוע 
אליו(. בנקודה זו נוכל לשכוח בכלל מהמכונית וממעשיה ולהתרכז בקריאת 
עיתון )דיגיטילי?( ו/או בכל פעולה אחרת עד להגיענו ליעד. המכונית תניע 
בנחת  תנהג  פחות,  והצפוף  הנתיב המתאים  בעצמה את  לבדה, תבחר 

ובזהירות לדרכה, עד אשר תודיע לנו בקול נעים ומלטף 'הגעת ליעד'.
זהו חזון המכונית האוטונומית המקובל בגירסא זו או אחרת על רוב 

המפתחים והעתידנים.
ברור לכן מדוע אנו צריכים כי המכונית האוטונומית תהיה גם עצמאית 
וגם מקושרת. מכונית אוטונומית צריכה לדעת כיצד להיזהר ממכשולים 
פתאומיות  תקלות  כולל  סביבה.  התנועה  עם  ולהסתנכרן  בכבישים 
היא  אך  וכו'(.  צמיג מתפוצץ  לכביש,  )כלב המתפרץ  מזוהות  ובלתי 
צריכה גם קשר עם כל המכוניות שבדרכים. קשר זה נחוץ כדי לדעת 
דרך איפה לנסוע, לקבל עדכונים על תקלות, ולהזרים בצורה יעילה 

את התנועה.

מהם יתרונותיה המשוערים של מכונית אוטונומית?
היתרונות והרווחים מהמכונית האוטונומית הם עצומים וקשה אפילו 
לשערם. מקובל להתייחס בעיקר לשלושה רכיבים עיקריים: מניעת 
תאונות הדרכים, חיסכון בזמן על ידי הזרמת תנועה ומניעת פקקים, 

וחיסכון בדלק ומשאבים.
ראשית, ואולי ההשפעה החשובה מכל היא הירידה בתאונות הדרכים. 
הגורם  עקב  נגרמות  מהתאונות  אחוז  לטעון שתשעים  כיום  מקובל 
האנושי שלא יהיה קיים במכונית האוטונומית. סביר להניח שתהיינה 
תאונות גם בעתיד בגלל תקלות טכניות ואחרות, אך לא בגלל נהג עייף 
ו/או אי תשומת לב. מעבר לסבל האנושי שהוא עיקרי בתאונה, ישנם 
גם נזקים כלכליים כבדים הכוללים את ההוצאות הרפואיות, הפסד 
ההערכות  ועוד.  הצלה  כוחות  על  הוצאות  התנועה,  עיכוב  הכנסה, 
לחיסכון נעות בין 563-884 מיליארד דולר לשנה בארצות הברית לבדה 

)נכון לשנת 2015(.
שנית, היתרון הגדול השני של המכונית האוטונומית הוא הזמן שייחסך 
זמן  זה מורכב משני חלקים, החלק הראשון הוא  לנוסעים. חיסכון 
הנסיעה עצמו אותו יוכלו הנוסעים לנצל לפעילויות אחרות. החלק השני 
הוא הזמן שייחסך עקב קיצור הנסיעה עצמה. ההשערה היא כי מכוניות 
אוטונומיות יקצרו פקקי תנועה ויזרימו את התנועה בצורה יעילה יותר. 
כאשר מתורגם זמן זה לפרודוקטיביות ובהתחשב בזמן הרב שמבלה 
כיום חלק גדול מהציבור בנסיעה לעבודה וחזרה, מדובר על סכומים 

שבין 500 ל-700 מיליארד דולר לערך בארצות הברית לבדה.
שלישית, מכוניות אוטומטיות תהיינה הרבה יותר חסכוניות בדלק, 
וההערכות כאן נעות בין 158 מיליארד )בארצות הברית לבדה( לבין 
961 מיליארד )בעולם כולו(. בנוסף לכך, לא אמורים להיות פקקים 
נהיגה אוטומטית חוסכת  כי  בין מכוניות אוטומטיות. ההנחה היא 
יותר. סעיף  והמהירה  בגלל הנהיגה החלקה  20-30 אחוז בדלק  בין 
זה איננו לגמרי ברור, משום שיש בעייתיות הן בהערכת מחירי הדלק 
והן במקורות האנרגיה של המכונית העתידית )כמה מכוניות תהיינה 
חשמליות? מונעות בגז? אנרגיה סולארית? מונעות באנרגיה שעדיין 

לא פותחה עדיין?(.
מעבר לרווחים צפויים אלה, נקודה נוספת שעליה פחות נוטים לתת 
את הדעת אך משמעותית יותר היא מעבר המכונית ממודל של מוצר 
למודל של שירות. לצורך הסבר נקודה זו נסתכל באנלוגיה על צריכת 
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החשמל הביתית. עם תחילת עידן החשמל בעבר הלא כל כך רחוק 
)אמצע המאה התשע-עשרה(, מי שרצה חשמל בביתו היה צריך לקנות 
את מכונות הייצור )גנרטורים(, לתפעל אותם, לתחזק אותם, ולדאוג 
לתיקונם כשהתקלקלו )ואלה התקלקלו רבות(. אולם כיום החשמל 
הצרכן  דאגת  כל  ללא  הסופית  בצורתו  צורכים  שאותו  מוצר  הוא 

להליכים הקודמים לכך.
באותה צורה ההנחה היא שישתנה היחס למכונית. יושם לב ששימושנו 
היום במכונית הוא בזבזני למדי. רוב הציבור משתמש במכונית מספר 
שעות ספורות כל יום ולעיתים כלל לא. אך למרות זאת בעליה צריכים/
ות למצוא לה מקום לחניה כשאין הם משתמשים בה, לתקנה כשהיא 
מתקלקלת, לתחזקה באופן קבוע, לשלם עליה מסים ואגרות אינספור, 
לדאוג לרישוי ולמסמכים ועוד. מבחינת עלות/תועלת, הרי בעלות על 
מכונית איננה משתלמת. ומדוע זהו המצב? משום שאין חלופה נוחה 
על  לייתר את הבעלות  תוכל  נהג  ללא  מכונית  אולם  כיום.  וסבירה 
המכונית. כאשר הנהג/ת יצטרך מכונית כזו הוא יזמינה מראש, זאת 
תגיע אליו, תיקח אותו למקום שהוא מבקש, תוריד אותו/ה ותמשיך 
הלאה ללקוח המרוצה הבא. ניצוצות של מודלים כאלה קיימים כבר 

היום, אך ברור שמכונית ללא נהג תוכל להפוך אותו למעשי.
שינוי המודל המשוער ישנה לחלוטין את התחבורה היבשתית בצורה 
שאנו מכירים אותה. שאלה היא למשל האם בעתיד יהיה בכלל צורך 
האם  בלילה?  אור  תצטרכנה  המכוניות  האם  בכבישים?  ברמזורים 
יהיה צורך בהגה ובלמים שאדם יכול לתפעל? יש הגורסים כי בשלב 
שבנהיגתם  הסכנה  בגלל  פשוט  אנשים,  על  הנהיגה  תיאסר  כלשהו 

לעומת מכוניות אוטונומיות.

דעת המומחים - חזון המכונית האוטונומית עוד רחוק
אם העתיד כל כך ורוד, מדוע אין אנו עדיין שם? מדוע אין אנו נוסעים 
כבר היום במכוניות אוטונומיות? התשובה המקובלת היא כי מדובר 
בשאלה של מספר שנים בלבד )שעליהן כמובן חלוקות הדעות(. יש 
גם המאשימים את הממשלה/רשויות שאינם בונים אקלים משפטי 

מתאים ואינם דואגים לחקיקה מתאימה.
אולם לדעה פופולרית זו מתנגדים המומחים. לדעת רובם התחזיות 
אופטימיות מדי. לא מדובר על שנים בודדות, אלא על כעשרים-שלושים 
שנה עד שהחזון יצא לפועל. המתמטיקה פשוטה. כיום יש כמיליארד 
וחצי מכוניות על כבישי העולם, ובכל שנה מיוצרות כשמונים מיליון 
מכוניות. חישוב פשוט יראה שאפילו אם מחר בבוקר כל יצרני המכוניות 
יתחילו לייצר רק מכוניות אוטונומיות, הרי יעברו לפחות כעשרים שנה 

עד אשר צי המכוניות הקיים יוחלף.
תיוצר בבת אחת.  לא  לכך, המכונית האוטונומית המושלמת  מעבר 
הצפייה היא כי התהליך יהיה הדרגתי ובצעדים קטנים ואיטיים. כמו 
בכל התפתחות טכנולוגית תהיינה בו התקדמויות ונסיגות, ניסיונות 
איתנו,  תישארנה  וחלקן  תעלמנה  שחלקן  חדשניות  טכנולוגיות  עם 
הצלחות מסחררות וכישלונות מהדהדים, וכמובן גם תאונות דרכים 

צפויות לצערנו וחלקן מן הסתם תהיינה קשות.
אשר על כן מקובל לדבר על 'רמת האוטונומיה' ועל 'היקף האוטונומיה'. 
ברמת האוטונומיה אנו מתכוונים לרמת האוטונומיה של כלי הרכב 
החדש או במלים פשוטות, עד כמה הוא אוטונומי יחסית לחזון הגדול. 
בהיקף האוטונומיה אנו מתכוונים לשימוש בכלי הרכב. האם מדובר 
בכלי רכב רב תכליתי כמו המכונית המודרנית, או שמא בכלי רכב 
 Shuttle - שמטרתו מוגבלת כגון ֶהֵּסעִית. )ֶהֵּסעִית היא המילה העברית ל
המוגדר בדרך כלל ככלי תחבורה המסיע נוסעים הלוך ושוב בקו קצר 

וקבוע, לעיתים תכופות או באופן סדיר( .
.- NHTSA-לגבי רמת האוטונומיה מקובלת קלסיפיקציה של ה

 .National Highway Traffic Safety Administration
זהו גוף פדרלי שהוקם על פי חקיקה בשנת 1970 ומטרתו לקדם את 

 NHTSA-הבטיחות של השימוש במכוניות ובדרכים בארצות הברית. ה
חילק את האוטונומיה לארבע רמות:

אחת  בקרה  מערכת  יש  שבה  רמה  זוהי  ראשונה:  אוטומציה  רמת 
 .)ESP( לפחות ברכב המסייעת לנהג. לדוגמא, מערכת בקרת יציבות

כל המכוניות המיוצרות כיום הן לפחות ברמה זו.
רמת אוטומציה שנייה: זוהי רמה שבה מעבר לראשונה יש לפחות שתי 
מערכות שליטה שעובדות יחד. למשל, ביקורת מהירות שיוט משולבת 
עם שמירה אוטומטית על הנתיב. מכונית כזו יכולה למשל לעקוב אחרי 

מכונית 'מובילה' בשיירה.
מצומצמת המאפשרת  אוטומטית  נהיגה  אוטומציה שלישית:  רמת 
לנהג להעביר שליטה לרכב בתנאים מוגבלים. צריכה להיות אפשירות 
לנהג להחזיר שליטה לעצמו במקרה של שינוי התנאים אך יהיה לו 

זמן "סביר" להעברה זו.
רמת אוטומציה רביעית: 'חזון המכונית האוטונומית' - 'הנהג' )אם 
ניתן לקרוא לו כך( נותן לרכב את היעד הסופי ו/או תוכן כלשהו, והרכב 

)עם נוסעים או לא( מצופה לבצע את הנסיעה לבדו.
נעיר גם שקיימת רמת אוטומציה אפס, שפירושה הוא שהנהג ורק 
הוא אחראי על כל מערכות הרכב כולל בלמים, הגה, מצערת, גז וכו'. 
קרי, אין כל פעולה אוטומטית. אין כמעט רכבים כאלו היום ולמעשה 

אסור לייצרם.
התחזית היא שכל רמות האוטומציה תתקיימנה במקביל מספר רב של 
שנים. לאט לאט יעלה הרף של המכוניות החדשות, וכשם שעתה אין 
אפשירות למכור מכוניות ברמת אוטומציה אפס, סביר להניח שבעתיד 
יעלו הגבולות, ולא ניתן יהיה לייצר רכבים ברמת אוטומציה שנייה 

או שלישית, אך החזון רחוק.
ישנה  השימוש  להיקף  גם  אולם  האוטומציה,  לרמת  באשר  כאן  עד 
לכל  המשמשת  הרב-תכליתית  למכונית  בעיקר  רגילים  אנו  חשיבות. 
תפקיד, אולם למעשה אין צורך בכך. מכוניות אוטונומיות המיוחדות 
לתפקידים ספציפיים הן הרבה יותר קלות לייצור ושליטה. נסתכל למשל 
על הסעיות המשמשות בנמלי תעופה, במקומות בילוי, בפארקים וכו'. 
מטרתן העיקרית היא להסיע נוסעים מנקודה אחת לשנייה כשהנקודות 
החניה  היא ממגרשי  הנסיעה  בנמל תעופה  כלל.  בדרך  אינן משתנות 
לרציפים ו/או מרציף אחד למשנהו. באותה צורה מסתבר שקל יותר 
לייצר מכונית אוטונומית שתסיע נוסעים דרך כביש מהיר מאשר מכונית 
מכונית  לייצר  מנסים  אנו  כאשר  הוא  הקושי  עצמה.  בעיר  שתיסע 
אוטונומית שתבצע את כל הפעולות גם יחד. גם תתפקד כהסעית בנמל 
תעופה, גם תסיע את כל המשפחה לטיול בכל הארץ, גם תיסע בעיר 
הגדולה עם הולכי רגל קופצניים מסביבה, גם תגביר מהירות בכבישים 
מהירים, וגם תאט בעליות קשות ובסיבובים. ריבוי כל הפעולות יחד 
מקשה מאוד על ייצורה. במקרה שלפנינו פיתרון השלם הוא הרבה יותר 
קשה מסכום פתרון החלקים. ונדגיש שחלק מהחלקים יכולים להיפתר 

בדרך קלה יחסית.
)וייתכן בעשירות השנים  מכל אלה עולה שלפחות בשנים הקרובות 
הקרובות( אנו צפויים למציאות שבה באותה עת ישהו על הדרכים 
מכוניות ברמה שונה מאוד של אוטונומיות. אלו תשתמשנה במגוון 
של  רב  במגוון  ותתפקדנה  קיימות(,  לא  עדיין  )שחלקן  טכנולוגיות 
פעילויות ולא בהכרח תהיינה רב-תכליתיות. לפחות בשלב הראשון 
ואנו צריכים לקחת  לזו,  זו  ואיך תהיינה מקושירות  לא ברור כיצד 
בחשבון כי יהיו רשתות מתחרות, וחלקן אולי לא תהיינה מקושירות 
והרשתות  הטכנולוגיות  הרכבים,  כל  יצטרכו  זה  כאוטי  כלל.ובמצב 

למצוא דרך לפעול אלו לצד אלו.
המכונית  חזון  כי  היא  אלה  כל  על  בהתבסס  המומחים  מסקנת 
האוטונומית יתממש, אך רק אחרי סיום שלב הכרחי ולא פשוט זה 
ובהתאם לטכנולוגיות, שיטות והמצאות שתימצאנה כיעילות בשלב 

המעבר )ושאינן קיימות כיום(.
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אם נסכם, מה ניתן ללמוד מההיסטוריה 
של המכונית על עתידה?

גם אם נרחיב את תולדותיה של המכונית הסדרתית של ימינו, מדובר 
על פחות מ-120 שנה. בפועל, הסתובבו רעיונות עוד במאה השמונה 
עשרה, אך אלו לא היו יישומיים. בשנת 1893 כתב עיתון פריזאי ידוע 
כי "האנושות עדיין לא מצאה תהליך מכאני שיוכל להחליף את השימוש 
תחרות  אורגנה  ממש  שנה  באותה  כרכרות".  הנעת  לצורך  בסוסים 
ראשונה של "כרכרות ללא סוסים" למרחק של 126 ק"מ. יותר ממאה 
מועמדויות הוגשו כולל כלי רכב שהונעו על קיטור, חשמל, אויר דחוס, 
דלק, נפט ועוד. המכונית הזוכה הייתה בעלת מנוע דלקי וביססה את 

נצחונו של זה בקרב על מנוע המכונית.
מקובל לראות בשנת 1908, שנת ייצור מודל ה-T של פורד את תחילת העידן 
המוטורי. אבל השימוש בסוסים נמשך שנים רבות אחר כך. כותב שורות 
אלו יחד עם רבים אחרים זוכר עוד בתחילת שנות השישים של המאה 
העשרים את החלבנים למיניהם שהסתובבו בארץ עם עגלות וסוסים. שלא 
לדבר על השימוש החקלאי שנמשך עוד שנים אחר כך. אי אפשר לדעת 
כמובן כמה שנים ייעשה שימוש במכונית האוטונומית במקביל למכוניות 

'רגילות', אבל קשה להניח שיהיה זה במשך שנים ספורות בלבד.
בעתיד.  שיידרשו  המכוניות  סוג  על  לתחזית  קשורה  אחרת  נקודה 
המאה  של  השמונים  בשנות  ממצלמות.  דוגמא  ניתן  כך  לצורך 
הקודמת החל השימוש במצלמות דיגיטליות, וכולם חזו כי זה יהיה 
העתיד. יצרנים רבים השקיעו במפעלים למצלמות דיגיטליות. דא 
עקא שהעתיד בושש לבוא. וכשזה הגיע סוף סוף באיחור, התברר 
הייחודיות.  כליל את המצלמות  כי הטלפונים הסלולריים החליפו 

באותה צורה התפתח הטלפון הסלולרי עצמו. איש לא חזה בתחילתו 
כי הטלפונים החכמים יחליפו את המצלמה, את מכשירי ההקלטה 
כיווני ההתפתחות  ועוד.  והבידור  מערכות השמיעה  את  למיניהם, 
של המצאות טכנולוגיות הם מפתיעים וקשה לחזותם מראש. האם 
המכוניות האוטונומיות תהיינה קטנות יותר בממוצע? היות וברוב 
יותר?  גדולות  או  בלבד?  אחד  אדם  בן  נוסע  הנסיעות  ברוב  הזמן 
איטיות יותר? או מהירות יותר? רק חשמליות או גם היברדיות? או 
אולי המצאה שאיננו חושבים עליה כלל תשנה את התמונה? )למשל, 

כורים גרעיניים מינאטוריים ובטוחים(.
איש גם לא יכול לנבא בכמה מכוניות תשתמש האנושות והתחזיות כאן 
סותרות. יש הטוענים שמספרן ירד פלאים עד לעשרים אחוז ממספרן כעת 
ופחות. זאת משום שהמכוניות האוטונומיות לא תחנינה במגרשי החניה רוב 
הזמן )כפי שקורה היום(, אלא תשוטטנה מנוסע לנוסעת. אחרים טוענים 
כי ההיפך הוא. כשמכונית תהפוך ל-'שירות', הרי יזמינו אותה רבים יותר 
שיעדיפו זאת על תחבורה ציבורית. ממילא יהיה צורך ביותר מכוניות. 
איש גם איננו יכול לדעת כיצד יתפתחו כל ההסעות השיתופיות ועד כמה 

ישתמש בהן הציבור. גם כאן יש תחזיות סותרות עם אפשרויות רבות.
ההשלכות לגבי תכנון תחבורה הן ברורות. במצב של אי-ודאות אין 
אפשירות לתכנן עבור תרחיש עתידי אחד. אי אפשר לדעת אם נצטרך 
יותר או פחות מגרשי חניה בערים, פחות או יותר כבישים, וכן הלאה. 
כל שניתן לנסות הוא לתכנן מציאות שתהיה גמישה ככל האפשר וקלה 
לשינויים. כל זאת מתוך ידיעה שהמכונית כפי שאנו מכירים אותה 
כיום תהיה אתנו כנראה בעשרים השנה הבאות ואולי אף הרבה יותר. 

אפילו תחזית זאת יש לקחת בעירבון מוגבל.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 יחידת המדען הראשי

תוכנית מחקר וניסויים בנושא "תחבורה חכמה"
ממשלה  בהחלטת  הוכרזה  חכמה  לתחבורה  הלאומית  התכנית 
שרשומה  כפי  התכנית,  מטרת   .2017 בינואר   22 מיום   2316
בהחלטת הממשלה "לקדם מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום 
התחבורה החכמה בישראל ולייעל את מערך התחבורה באמצעות 
עידוד שילובן של טכנולוגיות מתקדמות בתחום התחבורה, לרבות 
מודלים שיתופיים,  ומקושרים,  רכב אוטונומיים, חשמליים  כלי 
חדשניות  ותפיסות  תחבורתי  מידע  ועיבוד  ניטור  טכנולוגיות 
הכלכליות  התועלות  למיצוי  ולהביא  תחבורה,  שירותי  בהפעלת 
והחברתיות הגלומות בטכנולוגיות אלו, בדגש על הפחתת השימוש 
הבטיחות  שיפור  המחיה,  ויוקר  בדרכים  הגודש  הקטנת  בנפט, 

בדרכים, שמירה על הסביבה ופיתוח התעשייה הטכנולוגית".
במסגרת התכנית מבצע משרד התחבורה מבצע מספר פעילויות 

שאנו מבקשים להביא לידיעתכם:

תכנית מחקר ופיתוח
מטרות העל של תכנית המחקר והפיתוח במשרד התחבורה הן:

לקבלת  לתרום  מנת  על  התחבורה  במדיניות  סוגיות  לבחון   .1
החלטות על בסיס אמפירי/מדעי בכל הרמות;

הנתונים  בסיסי  את  ולהעשיר  והאמצעים  הכלים  את  לשפר   .2
הנדרשים לתכנון תחבורה יעילה ומקיימת;

של  יישומן  וכן  בתחבורה  וטכנולוגית  מדעית  חדשנות  לקדם   .3
טכנולוגיות ומערכות חדשניות;

להגשת  קורא"  "קול  הקרובים  בימים  לפרסם  מתכננים  אנחנו 
במועד  פרטים  למצוא  תוכלו  הבאים.  בנושאים  מחקר  הצעות 

הפרסום באתר האינטרנט של משרד התחבורה ובאתר המכרזים 
ozr@mot.gov.il  הממשלתי. לפרטים יש לפנות - רויטל חסיד

זה  ובכלל  ברכב,  ניסויים  לקיום  ותשתיות  אפשרויות  מיסוד 
ברכב אוטומטי

והפיתוח בתחום התחבורה  משרד התחבורה מעודד את המחקר 
החכמה, ומעונין לסייע למוסדות מחקר, יזמים ובעלי עניין לקדם 
פתרונות תחבורה חדשניים, בין היתר באמצעות הסדרת האפשרות 
תחת  ניסויים  לבצע  לאפשר  המשרד  מדיניות  ניסויים.   לעריכת 

שמירה קפדנית על שני עקרונות:
הגנה על בטיחות הציבור והדרכים הציבוריות;  .1

הגנה על רמת השירות של מערכת התחבורה לכלל המשתמשים.    .2
יזמים  לחברות,  לסייע  שיעודה  מנהלת  הקים  התחבורה  משרד 
מתקדמות.  תחבורה  ובמערכות  ברכב  ניסויים  לבצע  וחוקרים 
סידורי  סביבה,   - הניסוי  צרכי  את  להגדיר  תסייע  המנהלת 
בטיחות, תשתית, הסדרי תנועה - וכן תסייע ליוזמי הניסוי לאתר 
 מקום מתאים לביצוע הניסויים. לפרטים יש לפנות - אלדי שחם  

eldads@ayalonhw.co.il
אם לצורך ביצוע הניסוי נדרשים אישורים לחריגה מהסדרי התנועה 
הרגילים, או שנדרשות התקנות ברכב, יש לפנות לוועדת הניסויים 
של משרד התחבורה. תפקיד הוועדה להמליץ לרשויות סטטוטוריות 
סמכותם,  בתחום  וברכב  בדרך  ניסויים  אישור  על  המוסמכות 
 ועל הטלות הגבלות ודרישות מיוחדות כתנאי לביצועם. לפרטים 

ozr@mot.gov.il  יש לפנות - רויטל חסיד


