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 מבוא .1

 

העולם נמצא על סף מהפכה בתחום התחבורה, פרי הבשלה צרכנית וטכנולוגית. ממשלים בעולם מכירים בתועלת 

העצומה שעשויה לצמוח לחברה ולמשק משינויים בתחבורה ומכירים בהכרח לנקוט צעדים לקידום שינויים אלו. בתחום 

, (connectivity)חשמלית, תקשור לרכב תחבורה היבשתית מתפתחות בשנים האחרונות ארבע טכנולוגיות: הנעה ה

  ובכללה דפוסים של שיתוף כלי רכב ונסיעות. ,נהיגה אוטומטית ואוטונומית וניידות מגוונת

בשנים הקרובות צפויה להתקבל בארה"ב הוראה שתחייב את תעשיית הרכב לצייד את המכוניות ביכולת תקשור. 

ור מידע מהסביבה )כגון ממערכות שילוט ומרמזורים( ומכלי רכב היכולת לתקשר נועדה לאפשר לכלי הרכב לקבל ולמס

 :V2V) ת תקשור בין כלי רכבוטכנולוגיבעשור האחרון קיימת פעילות רבה בתחומי הטכנולוגיה והרגולציה סביב אחרים. 

Vehicle to Vehicle) ,בין כלי רכב לתשתית (V2I: Vehicle to Infrastructure)  רכיב בין כלי רכב לכל  –ובאופן כללי

המכונית המתוקשרת תוכל לתקשר ישירות  על פי החזון הטכנולוגי,  .(V2X: Vehicle to Evertyhing)  רלוונטי בסביבתם

ללא תיווך של מכשיר נייד ייעודי ברכב. מערך התקשור  ,או לתקשר דרך הענן ,עם כלי רכב ועם רכיבי תשתית בסביבתה

ניתוב דינמי המתחשב וכגון: תשלום בעבור שימוש בתשתיות ניווט מקוון,  ,רבים ומגווניםיוכל להציע לנהג יישומים 

במצבי תנועה, במזג האוויר, בתנאי הדרך ובמקומות חנייה . יישומים שונים שמסתמכים על טכנולוגיה זו יאפשרו לנסוע 

  ויר.בצורה בטוחה, מהירה וחלקה יותר ולהתאים את המהירות לתנאי הכביש ולמזג האו

ת. ּוקיבולת התשתית וויסות של ביקושים לנייד  של ניהול אופטימלי של רשת הכבישים, הגדלה יאפשרוהיישומים הללו 

לסכנות משתמשי דרך של להגביר את ערנותם של הנהגים ו עשויה בדגמים חדשים של כלי הרכב,המשולבת הטכנולוגיה, 

 אבוד ברשת הכבישים. זמן להקטין עשויה וכן ,ובשטחים "מתים" שאין אליהם קווי ראייהבכביש 

. הניתוח נועד ישראלבשל כלי רכב מתוקשרים  השתלבותםמסמך להלן כלול ניתוח של הגורמים שעשויים להשפיע על ב

תחבורת " מחזון אסטרטגית הנדרשת בתחום התחבורה היבשתית כחלקהלהתוות קווים מנחים עבור ההיערכות 

התחבורתי ולצמצום משמעותי של תאונות הדרכים. הניתוח כולל  הגודש התנועה, להורדת זרימת לשיפור" העתיד

תחבורה. בנוסף מוצעת סכמה סקטור הההתפתחויות ב והערכות של חסמי ,הצפויות ושל העלויות תועלותאומדנים של ה

 , הנדרשת כדי לממש את ההיערכות האסטרטגית. "מפת דרכים" -ל

ובמיוחד כדי לתת מענה לדרישות המחמירות של מניעת התנגשות בין כלי רכב,  ,במלואולממש את החזון  על מנת

 DSRC - Dedicated Short Range)     - פותחו בארה"ב ובאירופה סטנדרטים של תקשורת ייעודית קצרת טווח

)1nCommunicatio.  האמריקאית רשות התחבורהבדו"ח של  2016התקנות האמריקאיות, שפורסמו בדצמבר 

(NHTSA),2 מבנה ם והיבטים של המהפכה התקשורתית: טכנולוגיות תקשורת, מתייחסות למגוון רחב של נושאי

                                                           
1  L. Cheng, B. Henty, D. Stancil, F. Bai, and P. Mudalige (2007), Mobile vehicleto-vehicle narrow-band channel measurement 
and characterization of the 5.9 GHz dedicated short-range communication (DSRC) frequency band, IEEE Journal on Selected 
Areas in Communications, vol. 25, no. 8, 1501–1516. 
 
2 NHTSA (2016), Preliminary Regulatory Impact Analysis, FMVCS No. 150 V2V Communication Technology for Light Vehicles, 
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/v2v_pria_12-12-16_clean.pdf  
 

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/v2v_pria_12-12-16_clean.pdf
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, 3Basic Safety Messages (BSM) , כדוגמתובין תשתית לכלי רכב ,בין כלי רכב הבסיסיות המועברותההודעות 

 אבטחת סייבר ועוד. וטוקולים של תקשורת, שימוש בספקטרום, פר

לזיהוי התנהגות חריגה וזדונית ולאישורים, לאימות, להרשאות, הקשורים תשומת לב מיוחדת הוקדשה לנושאים 

 Security Credentialלהגנה על פרטיות. עבור נושאים אלה גובשו דרישות מחייבות למערכת אבטחה וולדיווח עליה, 

Management System (SCMS)  ולמערכת מפתחות אבטחה ציבורייםPublic Key Infrastructure (PKI) החשיבות .

התקנה המחייבת  .PKIעם  DSRCשל   משילובםשמייחסת רשות התחבורה האמריקאית לנושאי האבטחה משתקפת 

 ". DSRC/PKI -based proposalמכונה " יחדיו הכורכת את השניים

ורית לתקשורת מאובטחת עם מנגנון קטגבעולם ובעיקר בצפון אמריקה, יש להניח שדרישה  PKIכרות עם נושא ימה

PKI  לשירותים שונים שישתמשו בתקשורתלא תהווה חסם DSRC וזאת מכיוון שתחום הידע מתפתח ויש כלים ,

אפשרות לשלב בין רשתות תקשורת שונות, ובפרט בין תקשורת ייעודית לבין  קיימתיחד עם זאת,  PKI -התומכים ב

לשלב גם דורות מתקדמים יותר, בתנאי שייכללו יכולות של ניתן יהיה ובהמשך  (LTE) 4תקשורת סלולרית של דור 

 אבטחת מידע ושל שמירה על פרטיות.

  IMA בצומת בתנועה סיוע: תאונות למניעת  יישומים שני נידונו רק ,NHTSAבדו"ח של  V2X, של הכדאיות בניתוח

Intersection Movement Assist) )שמאלה בפנייה וסיוע Left Turn Assist – LTA)  .)אלה  יישומים שניכי  לציין יש

 להתפתח תמשיך V2X של היישומים חבילת, לדעתנו.  V2X מערכות במסגרת שתוצע היישומים מחבילת חלק רק םינה

 Apple  פלטפורמות על חכמים טלפונים של ליישומים שקרה כפי, יישומים לפיתוח ייעודית פלטפורמה פיתוח בעקבות

 משולבות כיום כבר שכן, דרכים תאונות להיבט של מניעת V2X של התרומה את לייחד ניתן לא לדעתנו. Android -ו

 רכב כלי. ישראל תוצרת Mobileye היא בהן הבולטת ומפותחות בדגמים רבים של כלי רכב,שונות  בטיחות מערכות

  על להסתכל שיש היא הנוכחי במסמך העבודה הנחת, לכן. יותר ובטוחים יותר עצמאיים, יותר חכמים הולכים ונעשים

 והוכחות ניסוי בשלבי את אלה שנמצאיםגם ו כיום המפותחים היישומים כל את שכולל, רחב במבט V2X טכנולוגית

 ופעילות חריגים על התרעות, מידע אבטחת, תקשורת יכולות עשוי לכלול" המתוקשר הרכב"בהתאם לזאת, . התכנות

   RLVW ברמזור אדום אורהפרת ל התראה מערכת: כגון אחרים יישומיםמגוון  וגם,בסיסיות עזר מערכות, זדונית

(Red Light Violation Warning) ,אוטומטית שמתריעה ובולמת  מערכת   (Emergency Brake Warning)  במקרה 

 DNPW: Do)  מנתיב סטייה על שמתריעה מערכת,  (FCW: Forward Collision Warning) חזיתית התנגשות סכנת של

Not Pass Warning)  ,מתים שטחים וכיסוי נסיעה נתיב על אוטומטית שמירהו Blind Spot Warning/ Lane 

Change  . 

 

                                                           
 Cooperative Awareness Message (CAM)המונח המקביל להודעות מסוג זה, בו נעשה שימוש באירופה )אם כי בפורמט שונה( הוא  3
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 אמצעי של התנועה ניהול צורךל בה בשימוש הגלום בפוטנציאל היאהקרוב  עשורב V2X של העיקרית התרומה, לדעתנו

 התחבורה אמצעי את לנהלטכנולוגיה זו אפשר  של בעזרתה. עירוניות ובין עירוניות כבישים ברשתות השונים התחבורה

  .ברכבים שמותקנות ומערכות חיישנים של ליכולותיהם מעבר הבטיחות את ולהגביר ובטוחה יעילה בצורה

 

, בכבישים הגודש בעיית את להקטיןעשויה  מתוקשרת תשתית הקמת כי עולה התועלות וממיפוי המערכתי מהניתוח

 לתועלות הרבות הנובעות מחיסכון בבניית תשתיות, מבטיחות ומהיבטים סביבתיים. בנוסף

ההתמודדות עם הפער הצפוי בין הביקוש להיצע, שמוביל בהכרח להגבלת הניידות והנגישות, עשויה להסתייע ביישומים 

ת הקטנת המרחק בין הרכבים הנעים . יישומים אלה מאפשרים ניצול מרבי של היצע התשתיות באמצעוV2Xמבוססי 

שימוש -לפי-לניהול ביקושים, המבוססים על גישת תשלום V2Xפיתוח של יישומי . והנעת כלי רכב במהירות אופטימלית

(pay-per-use .עשוי לחולל שיפור נוסף ברמת השירות ) 

ביחס בין ביקוש להיצע קשים לחיזוי. שינויים אלה מתרחשים כאשר הגידול בכמות כלי הרכב איננו שינויים כי ציין יש ל

חל תואם את הגידול בתשתית הכבישים. כאשר מרחיבים את התשתית ובונים כבישים ומחלפים באזורים מסוימים 

לא ניכר שינוי משמעותי בעומס  זמןאך לאורך  ,לפרקי זמן קצריםקטן גידול זמני בהיצע. במקרים כאלה העומס אמנם 

( מתבטאת בהגדלת 4Induced traffic 5בשל הדינמיקה של החלטות משתמשי הדרך. תופעה שנודעת כתנועה מושרית )

האטרקטיביות של כבישים נסועה בעקבות שיפורי תשתית וכבישים, שאמורים תיאורטית להקטין עומסי תנועה, אך 

. תופעה דומה בכיוון השני מתרחשת כאשר סוגרים בכלי רכב אים עד מהרהמתמלונתיבים חדשים מביאה לכך שהם 

עם אוכלוסיות מבוססות יטיב עשוי להכבישים ורחובות ובניגוד לאינטואיציה העומסים לא גדלים. נציין שבינוי כבישים 

עשויה לסייע בקביעה מחדש של היררכיית המשתמשים בדרך  V2Xלעומת זאת, הגדלת ההיצע באמצעות  ;)בעלי כלי רכב(

באמצעות מתן עדיפות לתחבורה ציבורית, למוניות ולרכב שיתופי. אלה צפויים להיות בין הראשונים שייהנו 

 מהטכנולוגיה החדשה.

( pay-per-useתאפשר גם החלת תשלום דיפרנציאלי בעבור השימוש בדרך ובתשתיות )למשל בגישת  V2Xהטמעת 

 שאינן ובוודאי מתומחרות אינן, נמדדות אינן החיצוניות וחלוקה נכונה וצודקת יותר של משאבים ועלויות. כיום העלויות

החיצוניות, כגון עלויות  בהתאם לעלויות השימוש תמחור .בתשתית השימוש שלהם רמת פי-על מושתות על משתמשים

עשויה  זו גישה, יותר. בנוסף יעיל כלכלי משקל לשיווי יביא, בתשתית שמחוללים המשתמשים הסביבתי והזיהום הגודש

 מיקום לפי) נבחרות לאוכלוסיות תמריצים מתן י"ע למשל – התחבורה משתמשי בין השוויוניות מידת את להגביר

 (.ב"וכיו מזהם, ציבורי, שיתופי, פרטי – רכב סוג, מגורים

לה פוטנציאל להפוך למובילה בפיתוח תשתית שיש  ,  Start-up Nation -ישראל כשל  יהיאופמהיבט כלכלי נוסף נובע 

הן מבחינה מסחרית. בתחום זה אפשר לצפות להיקפי פעילות והן מבחינה טכנולוגית   - בזירה הבינלאומית V2Xויישומי 

 לפתח מנוע צמיחה. ווכך אפשר למנוע את משבר הניידות  ,שיהוו מנוע צמיחה חדש

                                                           
4 Demystifying Induced Travel Demand, gtz, Roger Gorham, 2009 

 
5 Goodwin, P. B. (1996). Empirical evidence on induced traffic: A review and synthesis, Transportation 23, 35–54 
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; מתווה שלבים 2030-במסמך זה משרטטת מהלך הקמה והטמעה, שתחילתו בעת הזו וסופו ב מפת הדרכים המוצעת

מרגולציה דרך פיתוח טכנולוגי ועד  –ומשאבים לפרויקט ברמה לאומית; ומקיפה את כלל ממדי הפרויקט הלאומי 

 להקמה, הטמעה ותפעול.

קיימים פרויקטים דומים בעולם  –לצד היות מפת הדרכים פורצת דרך, יש לציין כי היא אינה נטולת משענות לאחוז בהן 

 בתחום הניידות ומצויים מהלכים דומים בישראל בתחומים מקבילים.

 עיקרי ההמלצות ליישום מפת הדרכים:

 הקמת מנהלת לפרויקט הלאומי  .1

 ת לניצול מיטבי של ההיצע ולניהול ביקושים ברמה ארצי V2Xפיתוח מערכת מבוססת  .2

 הקצאת משאבים למו"פ בניידות תבונית, בניידות כשירות ובבטיחות בניידות  .3

 ולניהול ביקושים תנועה ארצית לניטור מערכת הקמת .4

 ידי יהפעלת השלבים הראשונים של התכנית בטווח הזמן המ .5

 

גולטוריים, פיתוח, הקמה של מערכות והטמעה מדורגת. מימוש המלצות אלה כולל הובלה של שינויים ותהליכים ר

חייבים להתחיל את המהלך בהקדם האפשרי כדי להגיע  ,ממושכים, וכפי שמתואר במפת הדרכיםהינם תהליכים אלה 

, להקטין את כמות התאונות וההרוגים, להקטין עומסים וליצור מערכות תחבורה שיווניות ויעילות יותר. 2030-לפתרון ב

ל כן, התעשיות המקדמות את המגמות הטכנולוגיות המדוברות מתקדמות בקצב מהיר והתחרות על ההובלה יתר ע

בעיצומה. כדי  ליצור יתרון לתעשייה הישראלית, יש להוריד חסמים, לאפשר הזדמנויות ולתת תמריצים לבעלי העניין 

 השקעות בתמריצים כלכליים יוחזרו למשק תוך שנים אחדות באמצעות צמיחה. ניתן לשער כי מוקדם ככל האפשר. 

חכם של ביקושים במערכות התחבורה  ניהול לשם V2Xמדגישים את חשיבות היישומים בתחום  והמלצותיו המחקר

 השקעה ביישומים ובתשתיות, הנדרשות לתפעולם של יישומים אלה, נמצאה משתלמת. ולשם פיתוח כלי מדיניות.

ולהשיג הטמעה מלאה של  הדרכים מפת את ניתן ליישם מיליוני ש"ח בשנה 200 -רב שנתית של כ , בהשקעהלהערכתנו

V2X 2030 בישראל בשנת . 

בהקטנת זמן אבוד, בחסכון בדלק, בהקטנת זיהום האוויר ובשיפור הבטיחות  V2Xמהטמעת  כי התועלות מעריכיםאנו 

 .להלן( 7פרק ראו ) לשנה₪  מיליארד 9 -כ בדרכים  מסתכמות

כגון ניהול , התחבורה מערכת טוב יותר של עשויה להניב תועלות נוספות הנגזרות מניהול V2Xהטמעת טכנולוגיות 

חדירה מלאה של הטכנולוגיות ופיתוח  .השירות פרוגרסיבי בהתאם לאיכות עומסים באמצעות תשלום ביקושים וויסות

והתועלות המשמעותיות הצפויות להתקבל  ,כלים ניהוליים ורגולציה משלימה יביאו לשינוי פרדיגמה בניידות ובנגישות

 .מכך עולות להערכתנו על התועלות המכומתות במסמך זה

באופן מעשי את היכולת ולהדגים הייתה לבחון  בנוסף לסקר הספרות ולהתווית מפת הדרכים, נערך ניסוי שמטרתו

. הניסוי בחן את היכולת בסיסיים כולל הדגמה של מספר יישומים - V2Xת להעמיד באופן פיזי ולהפעיל את טכנולוגי

בהתאם לשיטות העיקריות  ובין רכב לתשתית הבסיסית להקים תשתית קטנה שתומכת בקישוריות בין רכבים

באמצעות התנסות ישירה עם שנבחנות היום בעולם. הניסוי מיועד להשלים את החלק התיאורטי של בחינת מדיניות 

   ערכות לקליטת טכנולוגיה זו.יהטכנולוגיה החדשה ובחינה בשטח של פרמטרים שעשויים להשפיע על ה
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 קטן והדגמת מידה בקנה תשתית הקמת בהם התבצעה שדה וייבאמצעות סדרה של ניסויי מעבדה וניס נערכההבחינה 

נייחת של  רכבים ; ותקשורת בין רכב ובין נקודה בתנאים מציאותיים: תקשורת בין שני V2X של בסיסיות פונקציות

 יישום תובנות הרלוונטיות להיבטי של מגוון ונבחנו . תוך כדי התהליך תועדו(RSU – Road Side Unit)תשתית 

, מחקר השערות בקנה מידה מלא הבוחן מדעי של ניסוי של שלב מחקרי זה איננה פיתוח הכוונה יש לציין כי. ומדיניות

כוונה  לא הייתה. action research -ה עקרונות פ"ע ניסיון מתוך בלמידה שימוש ובה יישומית בעיה עם להתמודד אלא

מידע הרלוונטי לחלק הלבחון את עצם ההיתכנות של העברת לדמות מערכת אופרטיבית מלאה, או אפילו חלקית, אלא 

בהתאם לתקן  V2Xהדגמה של מערכת  יתהמהפונקציות הנכללות בהודעות מאובטחות בסיסיות.  התשתית לניסוי ה

 רכב כלי ובין, רכב כלי שני בין קישוריות יכולת, אקדמי פרויקט במסגרת, בישראל הודגמה לראשונה .ETSIאירופאי ה

 ניסויי .התקשורת משרד י"ע שוחרר הניסוי שלצרכי GHz 5.9 בתדר הפועלת DSRC במערכת שימוש תוך, לתשתית

 הודעות של וקליטה שידור יכולת הודגמה. לרכב תשתית ובין, לרכב רכב בין תקשורת נוצרה – בהצלחה עברו ההדגמה

 בניגוד כי, לציין יש .המערכות עבודת של ידועים בטווחים הרכבים אחד של נסיעה כדי תוך והן סטטי במצב הן  -

 מבחינת הן הסביבה והתאמות לימוד ונדרשו" חלקה" הייתה לא הנבחרת המערכת התאמת, הראשוניות לציפיות

תובנות נוספות מתהליך הניסוי, הרלוונטיות  .תתאפשר שההדגמה מנת על וממשקים תוכנה פיתוח מבחינת והן, חומרה

 להיערכות האסטרטגית של מדינת ישראל לקראת קליטת רכב מתוקשר, מפורטות במסמך זה.

  



 

8 
 

 

 רקע .2

 

 תקשורית ישל מחקר חלוצי בהקשר ישראלי להיערכות רשויות המדינה לקראת קליטת טכנולוג  מסמך זה נכתב במסגרת

 ( ברשת הדרכים הישראלית. V2Xבין כלי רכב ובין כלי רכב לתשתית )

כל תחומי החיים. שתשפיע על בתחום התחבורה  המהפכנמצא על סף  בו( ארצות המפותחותה -)ובשלב ראשון העולם 

 לבצע שינוייםבצורך הכרה של ממשלים בעולם אליה המתלווה ו ,טכנולוגיתצרכנית ו מהפכה זו הינה פרי הבשלה

האחרונות בשנים . חברה ולמשקלשינויים העצומה יכולה לצמוח משל בעלי עניין כי תועלת והבנתם  ,בתחבורה של היום

 כפי ,) TRL  )Readiness LevelsTechnologyבמונחי  טכנולוגיות שונותת ורמבטכנולוגיות  מספר תתפתחומ

 .  20156 -שמפורט בדו"ח של צוות משימה של האיחוד האירופי מ

 :7ארבע טכנולוגיות בולטות במיוחד בתחום התחבורה הן

 קישוריות  .1

 נהיגה אוטומטית ואוטונומית .2

 כלי רכב ונסיעותשיתוף  שעיקרה ניידות מגוונת .3

 הנעה חשמלית .4

 לקראת סיומו של העשור הקרוב. (TRL 8/9)יגיעו לבשלות  V2X -שקשורים ללהערכתנו חלק משמעותי מהיישומים 

 . ((I2Vלכלי הרכב  תשתיתהערכות של מדינת ישראל לקליטת הקישוריות בין כלי רכב ובין יהמסמך להלן מתמקד בה

שמושפעות העיקריות והחברתיות ת והטכנולוגיעם המגמות את הקישוריות  לכרוךראוי רחוקת טווח, בראיה מערכתית 

התחשבות במגמות טכנולוגיות וחברתיות תוך שלם, מערכתי לבצע ניתוח  מצאנו לנכוןומשפיעות עליה. לכן, ממנה 

 לקראת העתיד. ערךיכדי להתמונה מערכתית שלמה  ויצרנו ,רכב מתוקשר במובן הרחבמ ותומושפעהמשפיעות עיקריות 

יכולת יצוידו בשכל כלי הרכב החדשים לכך כנס לתוקפה הוראה מחייבת בארה"ב ית 2020 -בכבר ש 2מומחים מצפים

ת תוכל מתוקשרהמכונית הקישוריות. יכולת זו מאפשרת לכלי רכב לקבל ולמסור מידע מהסביבה ומכלי רכב אחרים. 

ללא תיווך של מכשיר DSRC ( (Dedicated Short Range Communicationבתקשורת ייעודית לתקשר ישירות 

במצבי תנועה, מזג אוויר, תנאי דרך, המתחשב ניווט מקוון, ניתוב דינמי  :"ענן", בהציעה מספר רב של יישומיםאו  נייד

לראשונה בתקופה בה התקשורת  הופעלו V2Xיש לציין כי יישומי  , תשלום עבור שימוש בתשתיות ועוד.מקומות חנייה

הסלולרית לא היתה מפותחת, מהירותה ואמינותה היו נמוכות יחסית, ולא התאפשרו שירותי "ענן" אפקטיביים, ולכן 

תוך  V2Xגם הרשתות הסלולריות מתכננות להציע תקשורת נתפסה כאלטרנטיבה. כיום תמונת המצב שונה, ולא 

 Mobile Edge Computingתוך שימוש בטכנולוגיות  ,(LTE)רביעי  שימוש בטכנולוגיות דור חמישי ואף בדור

(MEC)  .הינו חמישי דור של החידוש עיקרשיותקנו בסמוך לאנטנות הסלולריות Latency  (שיהוי זמן )מאוד נמוך 

                                                           
6 ERTRAC Task Force (2015), Connectivity and Automated Driving 

http://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id38/ERTRAC_Automated-Driving-2015.pdf 
 
7McKinsey & Company (2016), Automotive Revolution – Perspective Towards 2030, Advanced Industries  

http://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id38/ERTRAC_Automated-Driving-2015.pdf
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הם יעד מרכזי של  מתוקשריםללא ספק רכבים . V2X ליישומי רלוונטיים להיות העשויים – גבוהים נתונים וקצבי

 הטכנולוגיה הזאת.

 

 פוטנציאל לחדשנות:האת גם מתאר את המרכיבים והיישומים המרכזיים ובכלל זה  להלן תרשיםה

 

 טכנולוגית קישוריות לרכב – 1 'איור מס

   8המנהל למחקר וחדשנות -משרד התחבורה בארה"ב מקור: 

 

באמצעות טכנולוגית  .אותו ועם תשתית בסביבתוהסובבים רכב המידע עם כלי  החלפתהיה יכולת ת מתוקשרלרכב 

מיקומו  - ישדר כלי רכב מידע על מצבוואולי גם באמצעות טכנולוגיות תקשורת נוספות (DSRC)  התקשורת החדשה 

מצב אורות, תאוצה(, גודל וסוג הרכב,  נתיב תנועה, מהירות,וקטור במרחב )ברמת דיוק גבוהה(, מאפייני התנועה שלו )

 יותר "חלקה"ו , מהירהנסוע בצורה בטוחהיהיה מסוגל ל ייעודית הרכבבאמצעות תוכנה  ברכב וכו'.הנוסעים  תפוסת

                                                           
8 IntelliDrive (2010), Webinar Safety Applications for Commercial Vehicles. http://i95coalition.org/wp-
content/uploads/2015/03/USDOTWebinar-Jan2010.pdf?dd650d 
 

http://i95coalition.org/wp-content/uploads/2015/03/USDOTWebinar-Jan2010.pdf?dd650d
http://i95coalition.org/wp-content/uploads/2015/03/USDOTWebinar-Jan2010.pdf?dd650d
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 בדגמים חדשים של כלי הרכב,המשולבת בכוחה של הטכנולוגיה,   .אווירהומזג  כבישהלפי תנאי  ,שתואמת את המהירות

 .לסכנות בכביש ומעבר לפינה משתמשי דרך אחריםשל להגביר את ערנותם של הנהגים ו

כן צפויה ו ,חומרתן דרגת בו נסיעה בכבישב הכרוכות  הסכנות בהישנותהפחתה משמעותית צפויה  ,כתוצאה מכך

מידע בזמן אמת  אחרים של המערכות התחבורתיות יוכלו להעבירורכיבים כלי רכב מערכת התחבורה. התייעלות של 

בין כלי הרכב וללא ללא צורך בקווי ראיה וזאת  –סיכון המצבי להפחית את ולכלי רכב אחרים בסביבתם  מדויקו מהימן

בצומת,  התנגשות צורך בהסתמכות על הגורם האנושי. יישומי בטיחות יוכלו לטפל בתרחישים כגון התרעה על סיכון

 אדום. באור רכב-כלי מעבר התרעה עלואחור בעת עצירה פתאומית, -חזית התנגשות מניעת

 , אבטחת המידע והפרטיות(DSRC-בתחום ה רגולציה וחקיקה מתאימים כולל) תקניםבשנים האחרונות מפותחים 

 .  , הטכנולוגי לפיתוח כבסיס

ויהיה מחובר לענן הרשתי, כפי  מתוקשרתהווה חלק ממערך תקשורתי שלם שיקיף את הרכב ה DSRCתקשורת 

 . לרכב ישנם צרכים שונים בתחום התקשורת, הנובעים מאופיים השונה של השירותים. לדוגמא:1שמתואר באיור מס' 

 download-נדרש פס רחב ל – infotainment-צריכת שירותי וידאו כ .1

 upload-נדרש פס רחב ל –למשל תוך כדי תאונה  – streaming-שידור וידאו ב .2

 תקשורת צרת פס נדרשת  –דיווחי בקרת הרכב ותקלות  .3

 לצורך בטיחות( -השהיה נמוכה תקשורת מהירה ) נדרשת –נהיגה אוטומטית  .4

רשתות אולי אף , ו3G/4G/5G, תקשורת סלולרית DSRCיש צורך להתאים את טכנולוגיית התקשורת לסוג השירות: 

 LPWA (Low Power Wide - מתוקשרשיתכן ויהיו רלבנטיות גם לרכב ה  IoT  (Internet of Things) -ייעודיות ל

Areaהרשתות  מאפיינימתוך מספר רשתות מתחרות, ע"פ  באופן דינמי (. כמו כן יש צורך לבחור ברשת המתאימה

נושא זה ניתן לפתור במידה ותקשורת הנתונים מבוססת על טכנולוגיה סלולרית,  .בנקודת המקום והזמן הספציפיים

, אשר " על רשת אחתים"נעול םואינרישום דינמי לרשתות שונות במדינה  יםהמאפשר ,יםגלובלי מיםסיזוג שימוש בתוך 

 מגבים האחד את השני ומאפשרים מיתוג מהיר בין הרשתות הקצר באופן משמעותי להשהיית תהליך הפעלת המפעיל.

 ממגבלות בהרבה רחב המוצע הרשתות ומגוון, הסלולרית לטכנולוגיה ורק אךכיום  מוגבל גלובלי סיםיחד עם זאת, 

 .הסלולר

 .מתוקשריצאו דגמים של רכב ובטווח הקרוב  ,ואירופה נערכים כבר שנים לשינוי , אסיהיצרני רכב ומדינות בארה"ב

חברות ו רכב, מוניות, ציי תחבורה הציבוריתב ם גורמיםהינוהחברתית מהמהפכה הטכנולוגית  שיושפעו יםהראשונ

להעלות את המהירות הממוצעת של נסיעה באוטובוסים יחד עם יהיה ניתן  הערכתנולתחבורה שיתופית. העוסקות ב

  .שיתופיתכב הפרטי ולעבור לתחבורה ציבורית/למשוך יותר אנשים לנטוש את הרבכך ו ,הגדלת תדירות הקווים

 .ישראל במדינת בתחבורה המהפכה לקראת ישראל מדינת של ערכותילה מנחים קווים נתווהבמסמך להלן 

, קיים מגוון טכנולוגיות DSRCבמקביל לפיתוח של טכנולוגיות קישוריות המתבססות על תשתיות יש להדגיש כי 

 לנהג מידע העברת: . לדוגמה, חלקן הגיעו להבשלה טכנולוגית ומסחריתחלופיות או משלימות הרלוונטיות לקישוריות

אופטיות, או שילוב בין מספר טכנולוגיות -סלולרית או שימוש במערכות תקשורת אלקטרו תשתית על יישומים באמצעות

 (.של ההטמעה לפחות בשלבים הראשונים )תרחיש שהוא צפוי ביותר
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 מטרה .3

כולל  - V2Xת באופן מעשי את היכולת להעמיד באופן פיזי ולהפעיל את טכנולוגילבחון ולהדגים הינה  העבודהמטרת 

רכבים  השתלבותהגורמים המשפיעים על  כמו כן, במסגרת העבודה נותחו. בסיסיים של מספר יישומיםהדגמה 

קווים מנחים ליצירת מפת דרכים להיערכות האסטרטגית הנדרשת בתחום התחבורה  הותווומתוקשרים בישראל, 

התחבורתי וצמצום  הגודש הורדתהתנועה,  זרימת לשיפור" תחבורת העתיד" מחזון מטרה זו נגזרת היבשתית בישראל.

 .תאונות הדרכים בישראל 

 שיטה .4

 עיקריים:פרקים שישה סביב בנוי מסמך ה

 .(5)פרק  תחבורה עתידיתב תחומי שינוי מהותיים תרהגד .1

 .(נספח א'ו 6פרק ) יםמתוקשרהרכבים התפתחות ה ובפרט -העיקריים  השינויים גורמי שלמערכתי  ניתוח .2

 (, ג'ב' יםספחונ 7פרק ) בישראל מתוקשרבקליטת רכב הכרוכים והעלות  תועלתה הערכת .3

 (8)פרק  וניתוח נתונים שהתקבלו במהלכו V2Xתאור ניסוי  .4

 ,דרכיםהמפת  ובניית שלד של מדינת ישראל לקראת השינויים בתחבורה יבשתית היערכותקווי יסוד להתווית  .5

 .(9)פרק  שנתית-יה רביברא

 .) 10 פרק) ומסקנות סיכום .6

 

 תחבורה העתידית ב תחומי שינוי מהותיים .5

ניתן להצביע על נה לאפשר נגישות וניידות של אנשים וסחורות. לצורך כך, יהמטרה המרכזית של מערכות תחבורה ה

, יםמתוקשרמהותיים בתחבורה בשנים הבאות בעקבות התפתחות הרכבים התהליכים שיניעו  ה תחומי שינוישבע

 9 :האוטונומייםהרכבים ו הרכבים האוטומטיים

 ;שירות רמתואבטחת הקטנת העומס בכבישים  .1

 ;העלאת הבטיחות בדרכים והקטנה משמעותית בכמות ההרוגים והפצועים .2

מעבר הדרגתי למודל של "תחבורה כשירות" במקום  מודל "בעלות על רכב" ויצירת אינטגרציה עם תחבורה  .3

 ;(Servicizing) ציבורית

 ;חלופות לרכב פרטייצירת ו של התחבורה הציבוריתוהאטרקטיביות הגדלת האפקטיביות  .4

 ;בפרט כבישים וחניה ,ובתחזוקה של תשתיות תחבורההקטנת ההשקעות בבינוי  .5

 ;)הקטנת מזהמים, פליטות פחמן, רעש( שיפור חזות העיר ואיכות הסביבה .6

 הקטנה משמעותית בהוצאות על תחבורה ו ₪()במיליארדי  הגדלת הכנסות לציבור .7

 

 למשק ולחברה. ותביחשנועדת קליטתו המהירה לו המטרות לעילכל שרת את מ מתוקשררכב ההכי  בהמשך נראה

                                                           
9 Fehr & Peers, Disruptive Forces in Transportation Planning and Policy. http://www.fehrandpeers.com/fpthink/  

http://www.fehrandpeers.com/fpthink/


 

12 
 

 הניתוח המערכתי .6

 

 מרכזיות: עתידיות לחמש מגמות למצב קיים ובנספח א' מתייחס  שמפורטהניתוח המערכתי 

 האוטונומיהאוטומטי והרכב הרכב  .1

 (Mobility as a Service) "כשירות ניידות"כדוגמת  ,תחבורהשל  מתהווים םמודלי .2

 ות בתחום התקשורת ומידע בישראלטכנולוגי חברותוהזדמנות ל הרכב תעשייתתנודות ב .3

 ושיתופית ציבורית תחבורהשינויים ב .4

 הכבישים רשת של אופטימלי וניהול מידעעליית חשיבות ה .5

 

בתחום כתוצאה משינויים צפויים  בעולם אסטרטגי תכנוןמהלכים של ל דוגמאותמספר בנוסף מובאות בנספח א' 

 התחבורה היבשתית.

 

 המסקנות העיקריות מהניתוח המערכתי הן:

 ;10לק"מ₪  3מעל הינה נסיעה בו ההרכב הפרטי חונה רוב הזמן ועלות : מתאפיין בשתי בעיותהמצב הקיים  .1

 מדי שנה.פיצויים תביעות אלפי לומאות הרוגים גורמות לתאונות הדרכים ו

תאונות כמות ההרוגים ב אתמשמעותית  שעשויות להפחיתמספר טכנולוגיות ות מבשיל אחרונותהבשנים  .2

 ליצור עלולה הנסיעה בעלויות ירידה לק"מ(. ₪  1-הרבה )כבוזולה נוחה ניידות יעילה,  לאפשרהדרכים ו

מצד שני, ניהול נבון של התחבורה  .ובגודש בנסועה גידולו הציבורית מהתחבורה" בריחה, "נסיעות יותר

להביא ותפיסות חדשות לניוד אנשים וסחורות  ליצור עשויים ניצול הטכנולוגיה עירונית ו-העירונית ובין

אקונומיות -סוציו דרגותפער ביכולת הניוד של אוכלוסיות בההקטנת תוך  למהפכה של ממש בחיי אנשים

 נמוכות.

-הגדירה חמש רמות עתידיות של אוטומציה לרכב, על 11איגוד מהנדסי הרכב בארה"בועדת התקינה של  .3

מנת לסייע לתעשיית הרכב ולצרכנים להבין כיצד התעשייה תתקדם בבטחה לעבר הרכב האוטונומי 

 לחלוטין. 

 סיוע לנהג – 1רמה  •

 אוטומציה חלקית – 2רמה   •

 אוטומציה מותנית –3רמה   •

 אוטומציה גבוהה –4רמה   •

 אוטומציה מלאה –5  רמה •

                                                           
 24ראה איור  Deloitteעלות חודשית של רכב פרטי חלקי נסועה חודשית )ראה פיסקה ראשונה בנספח א'(. הערכה נעשתה ע"י    10

 בנספח א'. 
 

11 SAE International. International Standard J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to on-Road Motor 
Vehicle Automated Driving Systems; SAE International: Warrendale, PA, USA, 2014. 
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 ותעשיית הרכב דוהרת לעבר הרמות הבאות. 2דגמים חדשים רבים הינם ברמה 

"נהג אוטומטי, שמופעל בכבישים מהירים ובפקקים", נסיעה  יכולות של כיום קיימים דגמי מכוניות יוקרה עם

נהג/ת מאחריות על (, חניה אוטומטית וכד'. כל הפונקציות הללו אינן משחררות את הplatooningבמבנה )

שיאפשרו לרכב לנסוע לשוק רכבים אוטונומיים יגיעו והשתכללות הדגמים מתאימה אולם עם רגולציה  הנהיגה,

למשאיות, בעיקר בטווח התכנון  גם רלוונטי במבנה היישום של נסיעהממקום למקום ללא "נהג אנושי ברכב". 

מכונית כזאת אינה עוד באחריות מחסכון בדלק.  ובעיקרלבעלי צי הרכב,  כלכלי ונושא בחובו רווח –הקרוב 

את שירותי הרכב )להלן "מפעיל"(. המפעילה המשתמש והיא מועברת לאחריות היצרן של הרכב או החברה 

מידע משאר ולקבל  מתוקשרלהיות וכמובן  ,יותרסוע נולפחות לחנות רכב עם יכולות אוטונומיות מצופה מ

לא קישוריות וניהול של ה"מפעיל" נשקפת סכנה ל)תמרורים, רמזורים וכד(. יש לציין שהמכוניות ומהתשתית 

משמעותית בנסועה. לכן רצוי שכלי רכב עם פונקציות  עלייהלהגברה של עומסי תנועה  וזיהום אוויר בשל 

המידע  אוטונומיות יהיו שיתופיים ויהיו מונעים באנרגיה לא מזהמת. הקישוריות תסייע לרכב להשלים את

מחיישנים במידע עשיר של עדכונים על התנהגות רכבים בסביבה, בקרת תנועה, כבישי אגרה דינמית, חניה עם 

 מסך כלי הרכב יהיו אוטונומיים לחלוטין. 15%מעל  2030מומחים צופים שבשנת תמחור דינמי וכד'. 

עיל, ולפיכך יש לפתח מנגנונים רמת הקישוריות היא חיונית לרכב החכם בכל רמה של אוטונומיות המוזכרת ל

חלופה של רשתות תקשורת מאותו הסוג )החלפת הספק באופן דינמי(,  על ידיליתירות של התקשורת אל הרכב, 

- 5G-ע"י החלופה בעולם ה DSRC-חלופה של טכנולוגיות תקשורת מסוג שונה )למשל גיבוי לעל ידי 

Intelligent Transport Systems (ITS)) ני רבסטנדרטים הגבוהים של יתירות בתכנון רכבים מוד. בהתחשב

שומים של ייש מקום לאמץ תקשורת עם מנגנוני יתירות בהנחה שחלק מהי   26262ISO המוגדר בתקינת 

 המכונית שישתמשו בתקשורת הם קריטיים לביטחון הנהג וסביבתו.

 חדשים. הבולטים שבהם: מודלי תחבורהגם מתהווים  ,להבשלה של טכנולוגיות חדשותבמקביל  .4

 " Mobility as a Service –"ניידות כשירות  •

 תחבורה שיתופית •

 ((fit-for-purpose mobility solutions"פתרונות ניידות מותאמים למטרה"  •

(. בסיס החזון בנוי משלושה (Intelligent mobilityהמודלים הללו מתפתחים במסגרת חזון לניידות תבונית 

 שירותים:

 Data as a service)) כשירות נתונים •

 Mobility as a service)) ניידות כשירות •

 Infrastructure as a service)) תשתית כשירות •

לכל  בסיס יםמהוו חדישה תקשורת סלולריתו DSRCקישוריות בין כלי רכב ובין תשתית לכלי רכב בתקשורת ייעודית 

משכי מוצא ליעד, כמויות תנועה בקטעי כביש וההמידע על כמויות תנועה מ מתוקשרבעידן של רכב  השירותים לעיל.

יהיו ברמות דיוק גבוהות בהרבה מאלו שניתן להשיג כיום. יתר על כן, ניתן יהיה להעביר לרכב מידע בזמן אמת  נסיעה

בחשבון  עתיד לקחתדדים מתאימים ותמחור דינמי. התמחור ולנהל את רשת הכבישים בצורה אופטימלית באמצעות מ

לצמצם נסיעות של רכב ובכך מילוי של רכב ולתמרץ באמצעות מחיר נסיעות של רכב עם יותר מנוסע בודד, האת מקדם 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_26262
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, סחורות העברת זה ייעודם שכל, למשל מסחריים לרכבים רצויזה עשוי להיות  תסריטריק ללא נהג ורכב עם נוסע בודד. 

ניהול יעיל ניתן לבצע באמצעות העדפות, קנסות ופרסים כספיים בכבישים וכן ליישומים מסוימים של תחבורה ציבורית. 

השונים ובחניה כדי לווסת בין ביקוש להיצע בהתאם למדיניות. הקישוריות לרכב מאפשרת לבצע זאת תוך ניצול המידע 

 למשל - המידע מקור את תקףל מנת על ייעודית חומרה ש של)לצורך היישום האחרון נדר המדויק על מצב התנועה.

, או חום פליטת חתימות באמצעות נוסעים נוכחות קוראילזיהוי כמות טלפונים סלולריים,  BLEמתלמות וניתוח תמונה, 

 חיישנים ביומטריים ברכב(.

מגוון טכנולוגיות חלופיות או , קיים DSRCבמקביל לפיתוח של טכנולוגיות קישוריות המתבססות על תשתיות נדגיש ש

סלולרית או שימוש  תשתית על יישומים באמצעות לנהג מידע העברת: משלימות הרלוונטיות לקישוריות. לדוגמה

מודלי מכאן ש אופטיות, או שילוב בין מספר טכנולוגיות )תרחיש שהוא צפוי ביותר(.-במערכות תקשורת אלקטרו

 /מתחרותתקשורת טכנולוגיות  של אך בעצם קיומה ובקיום DSRCת בקיום תשתיתחבורה חדשים אינם מותנים 

 התקשורת המאובטחת לא תהווה חסם להתפתחות של מודלי תחבורה חדשים. .משלימות

 

 מיפוי תועלות ועלויות .7

 

 מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים: מתוקשרהתועלת שעשויה לנבוע מפיתוח תשתית של רכב 

 בהתאם הקטנת הגודש בכבישים ו .1

 חסכון בזמן נסיעה שמתבטא בהגדלת פריון למשק. •

  הקטנת זיהום האוויר •

 הקטנת סלילה של כבישים חדשים.בחסכון  •

 הרוגים.הפצועים והשיפור הבטיחות בדרכים ועמה הקטנת כמות  .2

 Intelligent Mobility -בתחום ה ישראל תועלות מחיזוק .3

 פיתוח ויצוא של טכנולוגיה ישראלית  •

 .בתחום אנושי הון של העצמה •

 .ל"בחו דומים גורמים מול פעולה שיתופי -שיפור ביחסים בין לאומים  .4

 

רכב לצורך הקטנת הגודש בכבישים, הקטנת זיהום האוויר -בנספח ב' כימתנו את התועלות מהטמעה של קישוריות כלי

 ושיפור הבטיחות בדרכים )מרכיבים א' וב' הנ"ל(.

בנוסף צפוי . לשנה ₪מיליארד  1.6 -כבמוערך  ,פריון למשקהמתבטא בהגדלת למשתמשי הדרך, החסכון בזמן נסיעה 

בכמות כלי  עלייה, שבו יש 2030חסכון זה מתייחס למצב עתידי בשנת . בשנה₪ מיליארד  0.6  -כחסכון בעלויות דלק של 

השנים )העלייה הנוכחית הינה בקצב  15 -בכמות כלי הרכב ב 15%מתונה יחסית של  עלייההרכב. לצורך החישוב הנחנו 
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 מיליון 850 של שמגמת התעצמות הגודש תוביל לאובדן 12קיימת  הערכהנציין שזוהי הערכה שמרנית שכן  בשנה(. 2%של 

 ₪13. מיליארד 25 של תוצר אובדןלו ,2030-ב בפקקים עבודה שעות

מכיוון שהערכה כמותית הינה מעבר שקלים.  ימיליארדמוערך במהקטנת סלילה של כבישים חדשים הנובע החיסכון 

נספח ב מפורטחישוב החסם תחתון לתועלות הצפויות ) מהווה לדעתנו , נסתפק בלציין שכימות התועלתזה היקף מסמךל

 ב'(.

ונסיעה הומוגנית במהירות גבוהה עבור כלי רכב -עקב ציפוף כלילהצטמצם  יםנסיעה של המשתמשים בדרך צפויהזמני 

שיפורים במאפייני זרימת כלי הרכב והגדלת הקיבולת של תשתיות הכבישים  .רכב המצוידים בטכנולוגיות קישוריות

יתאפשרו גם באמצעות ניהול התור בצמתים מרומזרים, המהווים לעתים קרובות "צווארי הבקבוק" של המערכת 

בין הרכבים והרמזורים )ודרכם  הדדיתהתחבורתית. ניהול התור יהפוך להיות אפקטיבי יותר הודות לתקשורת 

תרומה נוספת של קישוריות עשויה להיות או יישומי סלולר.   DSRCתקשורת ייעודית  באמצעותמרכזי הבקרה(, ל

בניהול נתיבי תנועה מחליפי כיוון בהתאם לדפוסי הביקוש על מנת להביא לאופטימיזציה בניצול הרשת והקטנת זמן 

 שנפתח צ"נת או) בלבד ישר להיות שהופך ,השמאלהמאפשר פניה  ישר נתיבדוגמאות ליישום עשוית להיות: אבוד. 

מסוג  השיפורים התחבורתיים  בחינת .ממש נסיעה כיוון החלפת(, או רגילים רכבים לנתיב אמת-זמן בקרה באמצעות

 כלולה בתועלות המוערכות בעבודה זו. תרומתם איננהובספרות  וטרם נחקרזה 

על העלויות החיצוניות  םשה ,לשנה₪ מיליארד  8.4 סך של מתוךבנוסף לחסכון הנ"ל קיימות גם תועלות סביבתיות. 

₪  מיליארד 2.5 -כניתן לחסוך  14,ביבהסת המשרד להגנ לפי הערכתזיהום אוויר המשויך לפעילויות תחבורה בישראל 

 נספח ב'(.ראו לפירוט החישוב  ברוב כלי הרכב ) V2Xכתוצאה ממעבר לשימוש בטכנולוגיות  לשנה

ומערכות אקטיביות  V2Xהחיסכון השנתי הנובע ממניעת תאונות התנגשות בין כלי רכב בעקבות חדירה מלאה של 

 12-ל 10בין  המוערכתהעלות המלאה של נזקי תאונות דרכים וזאת לעומת , בשנה₪ מיליארד  4.5 -בכבישראל מוערך 

 נספח ב'(.ב מפורט)החישוב  15לשנה₪ מיליארד 

 בשנה.₪ מיליארד  9-כסה"כ התועלות המכומתות הינו לסיכום, 

, הטמעת זאת ועוד. הקטנת הגודש בכבישים, הקטנת זיהום האוויר ושיפור הבטיחות בדרכיםאת ת, כאמור, ותועלות אלה כולל

 תשלוםעומסים באמצעות  התחבורה. למשל, ניתן לנהל ביקושים ולווסת מערכת טוב יותר של תאפשר ניהול V2Xטכנולוגיות 

חדירה מלאה של הטכנולוגיות ופיתוח כלים ניהוליים ורגולטיביים משלימים יביאו לשינוי פרדיגמה  .השירות פרוגרסיבי עבור איכות

 .בניידות ובנגישות. התועלות שצפויות להתקבל מכך משמעותיות ביותר ולהערכתנו אף עולות על התועלות המכומתות

 

                                                           
 . אדווה מרכז, 2000-2012, בישראל התחבורה תשתיות של התקצוב מדיניות על: גודש יותר, כבישים יותר(, 2013) סופר עדי 12

http://adva.org/wp-content/uploads/2015/01/transport-20131.pdf 
 

 נתון שאיננו מתוקף, אך בהיעדר הערכה אחרת השתמשנו בו13

 
 2012, דוח סופי, ינואר בישראל ומתעשייה מתחבורה אויר זיהום של החיצוניות העלויות חישובמשרד להגנת הסביבה,  14

 
 2012  לשנת שנתי וחשבון דין(, 2013הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ) 15

http://www.rsa.gov.il/mianachnu/documents/dochshnati2012.pdf  

http://adva.org/wp-content/uploads/2015/01/transport-20131.pdf
http://www.rsa.gov.il/mianachnu/documents/dochshnati2012.pdf
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 לניסוי היערכות תיאור .8

 

 V2Xאיתור ציוד מתאים ומאושר כמוצר מדף של  .8.1

 

שמאפשרים  V2Xבוצעה בחינה של מגוון ספקים ויצרנים בינלאומיים המספקים מוצרי מדף המצוידים בטכנולוגיות 

 V2X"(, כמו כן חיפש צוות המחקר מוצר שמייצג להערכתנו את המוצרים של After Marketלהדגים מוצר מוגמר )"

העת. לאחר הערכה ראשונית של מרחב האפשרויות הקיימות, נעשתה בדיקת הייתכנות למוצר  הקיימים בשוק באותה

והמוצר שלהם נבחר לטובת  17Autotalksשל חברת  DSRCההונגרית, המשלב בתוכו מקמ"ש  16Commsigniaשל חב' 

 ביצוע הניסוי )מקמ"ש זה משולב גם אצל יצרני ציוד אחרים(.

מוד המפרטים הטכניים וכן הידברות אינטנסיבית מול היצרן לצורך הלימוד ובירור בדיקת ההיתכנות כללה תהליך לי

 יכולות הציוד ומגבלותיו.

 

 וארכיטקטורה המערכת תיאור

 

 (.2( )ראה איור מס' embedded PCשהינה מערכת משובצת מחשב ) –נמצאת היחידה הבסיסית  בלב המערכת

 

 יחידה בסיסית – 2איור מס' 

 

                                                           
16 http://www.commsignia.com/ 
 
17 http://www.auto-talks.com/  

http://www.commsignia.com/
http://www.auto-talks.com/
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כל אחת מהיחידות יכולה לתפקד לחילופין  ,בהתאם לתצורת הניסוי מורכבת משתי יחידות זהות.מערכת הניסוי 

או כיחידת תשתית )למשל תמרור או רמזור( הניצבת בסביבה האורבנית  On-Board  Unit)=OBUכיחידת הרכב )

(RSU=Road-Side Unit.) 

 

 תיאור ממשקי היחידה:

 חזית:

 .DSRCברים לאנטנות לצורך שידורי מתח –( ANT1, ANT2מחברי אנטנה ) •

 ( לשיפור כיסוי הרדיו.diversity modeאנטנות, שיכולות לעבוד במצב משלים ) 2המערכת מאפשרת חיבור של  •

• GPS –  חיבור לאנטנתGPS. 

• CAN – .חיבור למערכות הרכב 

• I/O – .מאפשר חיבור להתקנים נוספים 

• Eth – .חיבור לרשת אתרנט 

 אחור:

• Console –  באמצעות מחבר סריאליממשק RJ-45 – .משמש לקונפיגורציה 

• SD-Card – .כרטיס הרחבה. משמש לקונפיגורציה ולשמירת נתונים 

• Power - .חיבור לחשמל 

 

 :הבאות האנטנות עם סופקו היחידות

, DSRC (18Omnidirectional אנטנות זוג בתוכה משלבת –( 3' מס איור)  ) Board Units)-OnOBU נטנתא •

 .GPS ואנטנת( 205dBi 19שבח

 נעשה . בפועל12dBi שבח עם אחת כל -( 4' מס איור) נפרדות זהות RSU (Road-Side Unit) אנטנות שתי •

 .הניסויים במהלך אחת RSU באנטנת רק שימוש

                                                           
 לכל אחיד באופן( וקולטת) המשדרת היא. ניידים המקלט או/ו המשדר כאשר נדרשת( omnidirectional antenna) כיוונית לא אנטנה   18

 מאוד וקטנה אחידה איננה הקרינה האנכי בכיוון ואילו, האופקי במישור הצדדים
 

 בכל שפועלת דמיונית אנטנה של ביצועים לבין(, מסוים בכיוון לרוב) בשידור או בקליטה האנטנה ביצועי בין היחס הוא אנטנה שבח 19 

 )וויקיפדיה( איזוטרופית אנטנה - ואחיד שווה באופן הכיוונים
 

20 dB(isotropic) 
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 על אחד הרכבים ואנטנת OBUיש לציין כי במהלך הניסוייים הבוחנים תקשורת בין רכב לרכב נעשה שימוש באנטנת 

RSU   .על הרכב השני 

 

 

 OBUאנטנת  – 3איור מס' 

 

 

 RSUאנטנה  – 4איור מס' 

 

 .5מובא באיור  Commsigniaמבנה המחשב תוצרת חברת 



 

19 
 

 

 מבנה המחשב – 5איור מס' 

 

)אשר אחראי על שידורי  DSRCהישראלית. מקמ"ש  Autotalksתוצרת חב'  Cratonיחידת המעבד  תבלב היחידה נמצא

( הינו יחידה נוספת של המוצר. בתרשים ניתן לראות תיאור של היחידה, מסדרת DSRCהרדיו הספציפיים בפרוטוקולי 

Pluton  תוצרת חברתAutotalks . 

ומעל  מעל החומרה "מתיישבת". חבילת התוכנה   Commsigniaהמיוצרת על ידי  (Stack)המוצר כולל חבילת תוכנה 

, ממשק המאפשר SDKכתיבת אפליקציה עם  high-levelומאפשרת למפתח התוכנה  Autotalksשל  low-levelתוכנה 

 .V2Xגישה נוחה לטובת פיתוח אפליקציות של 

 ת( והן בחבילת התקנים האירופאי/21WAVEIEEE 1609המוצר תומך הן בחבילת התקנים האמריקנית )

(ETSI/WAVEבנוסף לחומרה, קיב .) לנו מהיצרן גם אפליקציית הדגמה מובנית המאפשרת  הדגמה בסיסית של יכולות

 הציוד.

                                                           
21 IEEE 802.11p, wireless access in vehicular environments 
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מוכנה לשימוש, אלא את  V2X , הציוד אינו כולל אפליקצייתהעתלטובת הניסוי, וכן לפי המקובל בשוק באותה 

לצורך פיתוח  , המשמשים כממשק וסביבת פיתוחstack-שנרכשים מיצרן ה 22SDK-וה stack-התשתית הנדרשת, קרי ה

 אפליקציה ייעודית. 

 

 (הדמיה) הדגמה אפליקציית תיאור

 –כללה שלושה מרכיבים  לטובת בדיקה ולימוד המוצר שהגיע מהיצרן נעזרנו באפליקציה של היצרן. הרצת ההדמיה

 בלט(.אומכשיר אנדרואיד )ט Commsignia V2Xשתי יחידות 

(. 6גרמניה )ראה איור מס'  ,של רכבים מתוקשרים הנוסעים בברליןאפליקציית אנדרואיד של היצרן מציגה סימולציה 

המותאמת לאפליקציה. אחת היחידות  Commsignia V2Xהרצת ההדמיה דרשה קונפיגורציה ייעודית ליחידות 

מופעלת בתפקיד מחולל האירועים והיחידה השנייה הנה רכב מתוקשר הנע על רשת הדרכים. המאורעות מדמים 

כלי רכב מסוגים שונים שנוסעים ממקום למקום, רמזורים שמתחלפים בתדירות מסוימת,  –בעיר התרחשות שלמה 

 עבודות בכביש, תאונות וכדומה.

הרכב המתוקשר )היחידה השנייה( מופעל בתפקיד רכב חירום )חלק מהזמן במצב רגיל לפני קבלת קריאת החירום 

 וקשר נוסע במסלול קבוע מראש ברחבי ברלין.וחלק מהזמן במצב חירום(. במסגרת הסימולציה הרכב המת

)השייך לרכב החירום( לבין  V2X-בלט. התקשורת בין יחידת ה אהצגת הנתונים למשתמש מבוצעת על גבי מסך ט

של רכב החירום  V2X-ת התקשורת  בין יחיד כאמצעיתקני סטנדרטי )משמש  Wi-Fiבלט מבוצעת באמצעות גשר אהט

 לבין הטאבלט(.

חיים. הרכב המתוקשר, תוך כדי נסיעתו, מקבל את ההתרחשות שמייצרת יחידת  DSRCההדמיה כוללת שידורי רדיו 

הרכבים האחרים בעיר. ההודעות מועברות בשידורי רדיו בתדר  עלכלומר המאורעות השונים, כולל הודעות  –המחולל 

5.9GHz בשידורים תקניים בסט הפרוטוקולים שהינם חלק מחבילת ה-DSRC מהלך ההדמיה כולל אינטראקציה  .

מלאה בין יחידת רכב החירום לבין יתר העולם המדומה באמצעות המחולל. כל ההתרחשות, לרבות הודעות 

 אינטראקטיביות עם הנהג, מוצגות בממשק המשתמש בטאבלט.

 

 (שטח לניסוי יציאה טרם) מעבדה גרסת – לרכב וכביש לרכב רכב הניסוי מערך תיאור

 

היחידות  תפקידי החלפת תוך (,2.2שיובאו לארץ )ראה סעיף  בשני ההתקנים שימוש על מסתמכת הניסוי מתודולוגיית

 .RSU -ו OBUבין 

                                                           
22 A software development kit 
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מפת ישראל שנטענה מראש לטובת במקרה זה בטאבלט שימשה להצגה גרפית על גבי מפה ) הדמיהאפליקציית ה

באפליקציה )ללא מחולל הסימולציה המתואר לעיל(. כמו כן הניסוי( של האובייקטים עליהם מתקבלות הודעות 

 איפשרה האפליקציה מעקב בזמן אמת אחר ההודעות המתקבלות בממשק נוח.

 

 (V2V) לרכב רכב -' א ניסוי

 (.6)ראה איור  B רכב בתפקיד השנייה , והיחידהA רכב בתפקיד היא היחידות אחת זה בניסוי

נבדקה  .בטאבלט demo ואפליקציית Fi-Wi גשר, אנטנות, V2X התקני – המערכת של כללי תפקוד נבדק במהלך הניסוי

 :לרכב רכב בין בסיסית תקשורת של פונקציונליות בדיקת

 (23CAM) הרכב מיקום על עדכון הודעות של וקליטה שידור .א

 (24DENM) אירוע הודעות של וקליטה שידור .ב

 ממשק באמצעות המחובר) מחשב באמצעות פקודה הפעלת ידי , עלA ברכב עוריא בהמשך הניסוי נערכה הדמייה של

 .קבועים זמן במרווחי מראש שהוכנה DENM הודעת שידורי מפעילה אשר(, console ניהול

 הניסוי התנהל בהתאם לתכנון והמערכת פעלה כמצופה.

 

 V2Vתיאור סכמתי של ניסוי  – 6איור מס' 

 I2V לרכב כביש יחידת –' ב ניסוי

                                                           
23 Cooperative Awareness Message 
 
24 Decentralized Environmental Notification Message 
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 .(7רכב )ראה איור כ משמשת השנייה כביש, והיחידה יחידתכ משמשת היחידות אחת זה בניסוי

 demo ואפליקציית Wi-Fi גשר, אנטנות, V2X התקני – המערכת של כללי תפקוד בדיקתהייתה  ניסוי זה מטרות

 אירוע הודעות של וקליטה שידור -לרכב  כביש יחידת בין בסיסית תקשורת של פונקציונליותנבדקה ה .בטאבלט

(DENM). 

 הניסוי התנהל בהתאם לתכנון והמערכת פעלה כמצופה.

 

 

 I2Vתיאור סכמתי של ניסוי  – 7איור מס' 

 

 ניתן לראות את אחד מניסויי המעבדה )שנערך במכללת אפקה(. 8באיור 
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 ניסוי מעבדה – 8 מס' איור

 

  לארץ המערכות הבאת

 המכס אך", ציוד לתקשורת"תחת הסיווג  V2X-ה ציוד אתלייבא  צוות הפרויקט ביקש, במהלך הבאת המערכת לארץ

. אנו V2X ציוד לסיווג ברורה מדיניותאין  הישראלי במכס כיום. "והתרעה איתות ציוד" -כו לסווג ביקש הישראלי

 שימוש בהגדרה שהתקבלה ע"י המכס בעניינותיעשה תוך מציעים שהבאת ציוד לצרכי ניסוי או מחקר בטווח הקרוב  

, אך לטווח ארוך נדרשת בחינת סוגיה זו ע"י משרד התחבורה כאשר אחת האלטרנטיבות עשויה )כציוד תקשורת(

להיות סיווג הציוד כמערכת לרכב, ובאופן זה למשרד התחבורה עשויה להיות שליטה רבה יותר על עמידה בדרישות 

 הציוד.

 

 התקשורת ממשרד ניסוי אישור קבלת

 DSRCלקבל רישיון ניסוי ייעודי ממשרד התקשורת, שכן ציוד  צוות הפרויקט המחקר נדרש על מנת לערוך את פעילות

, שאינו מאושר לשימוש בארץ למעט בהיתר מתאים. ההיתר ניתן לתקופה של חצי שנה, וניתן 5.9GHzפועל בתדר 

 להאריכו במידת הצורך. תהליך זה איננו אוטומטי ודורש מעורבות גורמים פקידותיים.

בתדר זה לדעתנו יש לאפשר בטווח המיידי את  V2Xת לקדם את המחקר המעשי והאקדמי בתחומי תקשורת על מנ

שחרור התדר הייעודי לשימוש נרחב של משתמשי התחבורה וללא מגבלת זמן, ולאפשר ייבוא של ציוד ייעודי המשדר 

אך ייתכן ויש צורך לקבוע היבטי , יש לאפשר לציבור לבצע שידור וקליטה חופשיים ללא צורך רישיון מיוחדבתדר זה. 

 כמקובל בתקינה הבינלאומית.  –מסוימים אחרים  ותנאים, עוצמתו, כגון מרחקי השידור –שימוש 
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 V2X ( control channel, 5900MHz )בשלב ראשון יש לשחרר את ערוץ השידור שאמון על ניהול ובקרה של מערכות 

 כי הפיתוחתהליבהתאם ל –, ע"פ התקן האירופאי, ובהמשך ניתן להרחיב לערוצי שידור נוספים  9מס'  ראה איור

 החדירה של מערכות מסחריות לשוק.ו

 

 , ע"פ התקן האירופיV2X -ערוצי שידור ייעודיים ל – 9מס' איור 

 

 הטלגרף. יש לעדכן בהתאם את פקודת

פעולות אלה נדרשות כמובן לא רק לצרכי ניסוי ומחקר אלא גם לקראת קליטה של הדגמים החדשים של רכבים 

   .כבר בשלב ייצור הרכב V2Xהמצוידים באמצעי 

 

 וקרינה בטיחות

, לגבי המגבלות 5.9GHzבתדר  DSRCלא קיימות כיום תקנות של משרד התקשורת בישראל לגבי בטיחות וקרינה ציוד 

( אשר מגבילות 2.4GHz)בתדר  Bluetoothשל עוצמת שידור בהתאם למאפייני הציוד והסביבה. קיימות תקנות לציוד 

 2.4GHzבתדרים  WiFi( עם משושה )אנטנה( מוכללת. כמו כן קיימות תקנות לציוד 20dBm) 100mW -עוצמת שידור ל

נוני ניהול תווך המצמצמים משמעותית את זמני השידור , אשר מתנות היתר שימוש בקיומם של מנג5GHz-ו

וזאת על מנת לגשר בין כלי  –יעבדו בהספקים גבוהים יותר  5.9GHz העושות שימוש בתדר  V2Xהמצטברים. מערכות 

, Bluetooth -ו WiFiרכב )ובין כלי רכב לתשתית( על פני מרחקים גבוהים יותר מאשר המרחקים המקובלים בתקשורת 

בתדר בו השפעת הסביבה  על תנאים טופוגרפיים ותנאי מיסוך עקב אובייקטים כגון מבנים ותשתיות פיזיותלגשר 

, ולאפשר תקשורת בתנאים דינמיים. כך שהתקינה הצפויה אמורה להיות מחמירה יותר מהתקינה משמעותית יותר

 הקיימת לסוגי התקשורת שהוזכרו.

, ניתן להניח כי התקנים האירופאי V2Xת של היבטי הקרינה של מערכות שבישראל לא נערכות בחינות אמפיריו על אף

שמערכות  לנוכח כךוהאמריקאי יכללו בחינה מעמיקה של היבטי בטיחות וקרינה. הנושא הינו בעל חשיבות במיוחד 



 

25 
 

V2X  מרחק נגיעה. יתר על כןכדי מיועדות להיות מותקנות בכל רכב, ובמרחק קרוב מאוד לנוסעים ברכב, עד ,

כך שתושבים עלולים  –, וגם יחידות אלו ממוקמות במרחב האורבני OBU -גבוהים מאלה של ה RSU -ההספקים של ה

להיחשף לקרינה מהן )במיוחד אלה שמקום העבודה או המגורים שלהם נמצא בקרבה ליחידה המשדרת באופן תדיר(. 

 לכות הקרינה באופן פרטני. מסגרת המחקר לא כללה בחינה של הנושא, וההמלצה הנה לבחון את הש

( בשילוב אנטנות עם שבח 20dBmבמקום  23dBm)  -Bluetoothבהתחשב בכך שהציוד משדר בעוצמה גבוהה מתקן ה

הוחלט לנקוט במשנה זהירות במהלך הניסויים ולהגביל את העבודה עם הציוד  -גבוה, ובהיעדר הנחיות מתאימות 

אין במגבלות שהוגדרו לצורך ניסוי זה כל המלצה לניסויים אחרים או לכל  מ' מבני אדם. יחד עם זאת, 1.5למרחק של 

 שימוש אחר בציוד דומה.

 

  פרטיות מידע ואבטחת מידע

 

, קרי מנגנוני הרישום והרשאת  DSRC-הינה הפעלה ובדיקה של מנגנוני אבטחת המידע בעולם ה מהיבטי המחקרחלק 

קיום של חתימות  -קיומה של הצפנה בחלק מהשירותים וכן הצורך באימות זהות , כמו כן DSRC-השימוש במשאבי ה

. כל תפיסת אבטחת המידע של DSRC-דיגיטליות המצורפות להודעות המוחלפות בין הישויות השונות בעולם ה

המרכזי  . הרעיוןPKI (Public Key Infrastructure) –המערכת מתבססת על תשתית זוגות מפתחות ציבוריים ופרטיים 

 כת. ימפתח פרטי רק אצל הישות המשוישמירת נו הנגשת מפתח )קוד( ציבורי ידוע לכולם, אך יבתפיסה זו ה

חלוקה זאת בין המפתחות גוררת שתי תכונות שימושיות מאוד, אשר נמצאת בשימוש רחב באבטחת המידע בכל 

 העולם, בפרט בתחום הרכב המתוקשר:

 ך לפענח את המידע רק על ידי הישות המשויכת אליה המידע מיועד.להצפין מידע על ידי כל העולם, א •

אכן נשלחה כת, כאשר כל העולם יכול לוודא האם ההודעה יעל ידי הישות המשוייכולה להיחתם רק ההודעה  •

 הישות המשויכת. על ידי

 

נדרשת היררכיה מוגדרת של רשויות אשר אחראיות על הנפקה, תחזוקה ואישור המפתחות הקבועים  PKI-בתפיסת ה

 בהתאם למפתחות. DSRCוכן על ביצוע הרשאת שימוש במשאבי  ,והזמניים

–בעולם הרכב המתוקשר  PKIפתרונות לתשתיות ניהול הרשאות של פרויקט זה נבחנו במסגרת הפעילות המחקרית 

.Security Credential Management System 
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 SCMS-. פתרון הBosch תאגיד בשליטתהגרמנית, שנמצאת כיום  Escrypt רתחבשל  SCMSבפרט בוצעה בחינת פתרון 

וכן בפיילוט של  ,משולב כיום במסגרת פיילוט הפרוזדור הארופאי, בו שותפות גרמניה, אוסטריה והולנד Escryptשל 

C2C-CC (Car-to-Car Communication Consortium). 

, והועברה הצעה מסודרת להקמת תשתיות דומות בישראל. Escryptמספר שיחות עם חב'  צוות הפרוייקט קיים

בישראל בהקשרים אחרים )שאינם רכב  PKI, המרכזים אצלם מערך הרשאות "ממשל זמין"ההצעה הועברה אל נציגי 

 מתוקשר(.

 . SCMS-בים השונים של תקשורת בין בישויות השונות במערכת ההועברה תוכנת דמו, המדגימה את השל בנוסף

 את הפונקציות הבאות: התוכנה מדגימהבפרט 

 TLM – Trust List Managerהתחברות אל שרת  •

 ECTL - European Certificate Trust Listטעינת  •

 .Root CAהתחברות אל  •

 EA – Enrlollment Authorityהתחברות אל  •

 AA – Authorization Authorityהתחברות אל  •

 CRL – Certificate Revocation Listטעינת  •

חסומים בהפעלת הדמו מכיוון  – Registration, Enrollment Credential, Authorization Key –הבאים  השלבים

 דורש חומרה ייעודית.  Registration -ה ששלב

, אשר הבהירו "ממשל זמין"שיחה בהשתתפות נציגי . כמו כן התקיימה "ממשל זמין"כל החומר הוצג והועבר אל 

של חברה  SCMSבחנו פתרון  "ממשל זמין"בישראל. הנציג עדכן ש PKIשטרם התקבל תקציב להקמת תשתיות 

  מסוימת.

הוצע שבמסגרת ניסוי המשך את התפקיד הזה יתפוס "ממשל זמין", גוף אשר עשוי למלא בעתיד את אותם התפקידים 

בקנה מידה ארצי בעידן הרכב המתוקשר. הוקם פורום ביוזמה של המדען הראשי במשרד התחבורה בכדי לקדם את 

לבחינה של תשתית לאומית בנושא, קרי רות וילבחון הקמה של שאת האחריות הנושא. "ממשל זמין" לקח על עצמו 

-, וEA=Enrolment Authority( ושרתי רישום והזדהות )המכונים RCA (Root Certification Authority-שרת ה

AA=Authorization Authority .) 

רצוי שנהיה  -בקרוב מאוד מדינת ישראל תצטרך להתמודד עם קליטת רכב מתוקשר בהיקף מסחרי, וכשזה יקרה 

ממשל "ב PKIהמלצתנו היא לפעול בהקדם להקמת מערך תשתיות  .SCMSבה מעבר להפעלת פיילוט של מערכת הר

המופעלות כבר כיום בישראל במסגרת  V2Xלמערכות   PKIלמתן שירות PKIלהפעלת פיילוט של מנגנוני  "זמין

 פיילוטים.
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 תיאור הניסוי .8.2

 

 הניסוי שלבי

 

 הניסוי הכיל את השלבים הבאים:

 זיווד הרכבים והכנת מחשבי הניסוי; –הכנות לניסוי  .א

 ראשוני ללא ביצוע הקלטות השדרים; - CAMבדיקת הודעות  – V2Vניסוי  .ב

 (;10dBm, שידור בהספק מופחת )כולל ביצוע הקלטות השדרים - CAMבדיקת הודעות  – V2Vניסוי  .ג

 (;23dBmכולל ביצוע הקלטות השדרים, שידור בהספק המומלץ ) - CAMבדיקת הודעות  – V2Vניסוי  .ד

 סימולציית בלימת הרכב; - DENMבדיקת הודעות  – V2Vניסוי  .ה

 סימולציית יחידת כביש. – DENMבדיקת הודעות  – I2Vניסוי  .ו

 

 

 הניסוי אתר

 

 (.10 ים, ליד הרצליה( מתואר בתמונה המובאת )איור-אתר הניסוי )בשטח קיבוץ גליל

, אין בו תנועת רכב מרובה, אין גורמים מפריעים בתווך )מבנים, למדינבחר מהסיבות הבאות: הוא מבודד זה אתר 

או עיקולים  אין בווכביש קרובים לסביבה עירונית טיפוסית במידת האפשר, התשתיות( או טופוגרפיה ייחודית, תנאי 

 שיפועים.
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 אתר הניסוי – 10מס' איור 

 

 הניסוי והפעלת הניסויתיאור מערכות 

 

 7 -ו 6המערכות בהן נעשה שימוש זהות לחלוטין למערכות שנעשה בהן שימוש בשלב ניסוי המעבדה )ראה איורים 

לתיאור מערכות הניסוי(, אך בניסוי השטח הותקנו המערכות על כלי רכב שהיו בתנועה. כמו כן בניסוי נעשה שימוש 

 שלח ותינבצע הקלטה ומאוחר יותר על מנת שניתן יהיה ל  V2X-הבמחשבים ניידים שחוברו ברשת פנימית ליחידות 

 הנתונים.

נייד. כל  כרכב . אחד מהם שימש כרכב נייח והשניV2X -ות הרכבים פרטיים שבהם הותקנו מערכ בשנינעשה שימוש 

ות ההזנה של המערכות, למעט המחשבים הניידים )שפעלו על סוללה פנימית(, בוצעה משקעי המצתים ברכבים. מהירוי

ור מטרים )נסיעה הלוך וחז 600אורך תוואי הדרך לנסיעה בכל אחד מהניסויים היה עד  קמ"ש. 20 -ל 0הנסיעה היו בין 

 דקות רצופות. 3שהוגדר(. כל ניסוי ארך דקות בודדות, עד  אזור הניסויבגבולות 

אם המערכת קבועה  GPS-הרכב הנייח הוגדרו קואורדינטות סטטיות ברמת ההגדרה. )אין צורך באנטנת ה יבכל

 .במקומה(
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 .12 -ו  11הציוד המותקן מתואר באיורים 

 

 

 מערכות הניסוי - 11-12 מס' איורים

 

 ניתוח נתונים מוקלטים הכנות ל .8.3

 

  DEMN -וה CAM -ה ההודעות של הקלטה הניסוי במהלך לבצע הצורך של הניסוי עלה הראשונים בשלבים כבר

 אך עקב .ושיחזורן ההודעות הקלטת לטובת ייעודי כלי רכישת על המליץ Commsignia היצרן .רדיו בתווך שעוברות

 .הכלי את לרכוש לא הוחלט -עלות הלימוד, ופיתוח התאמות וממשקים( , לא כולל 15,000$הגבוהה ) העלות

המתבצע , צוות המחקר הצליח לפענח את ההודעות המוקלטות תוך ניצול ידע מקצועי שהצטבר בפרויקט אף על פי כן

 ביכולת שימוש ישראל(. נעשה-ארה"ב, במסגרת פרויקט מחקר שמומן ע"י קרן קנדה-)מעברי גבול קנדה במקביל

 – LAN-ה ממשק אל השיקוף (. לאחר(LAN  C2P Feature -ה ממשק אל V2X-ה  הודעות את" לשקף" המובנית

 .LAN-ב מחשב על שהופעלה WireShark תוכנת באמצעות התבצעה ההקלטה

 סיפק . היצרן commsignia מהיצרן plugin נדרש הניסוי במהלך שהוקלטו ההודעות של פיענוח לאפשר מנת על

 חלונות סביבת מספר סבבי עבודה והתאמת גרסאות, הוקמה וחלונות. לאחר ללינוקס wireshark dissectors ספריית

 .wireshark תוך אל wireshark dissectors של האינטרגרציה הושלמה –  המתאימה בגרסה wireshark עם

 :wireshark-ב שהוקלטו CAM, DENM הודעות באיור הבא מודגמות הצגת
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 הצגת הודעות – 13איור מס' 

 

 בכל הודעה ניתן לזהות ולנתח שדות אלו:

  זמן חתימת -

 

 נדרש ולצורך ניתוח הנתונים – שלה בשעון עבדה יחידה כל, היחידות 2 בין NTP 25אל שעון סנכרון התאפשר לא בניסוי

 .המערכות שעוני בין לתאם

 מיקום קואורדינטות -

 

 (בהתקן שקונפגה כפי) שידור עוצמת -

 

 

 בהתאם, כפי שנקלטו בממשק המערכת: DENMושל הודעת  CAMהאיורים הבאים מדגימים מבנה של הודעת 

                                                           
25Network Time Protocol (NTP)  תקשורת על המתבסס שעונים סנכרון המאפשר תקשורת פרוטוקול הואTCP/IP   
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 CAMמבנה הודעת  – 14איור מס' 

 

 DENMמבנה הודעת  – 15איור מס' 

 ניתוח הנתונים המוקלטים .8.4

 

 בפרק זה מתוארים הניתוחים הבאים:

 בשתי עוצמות שונות של שידור שנמדדו קליטה מרחקי –מפת כיסוי  •
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 גרף סטטיסטי כפונקציה של המרחק  –עוצמת שידור  •

ועברו בצורה תקינה, אחוז הודעות אחוז הודעות שה –של הודעות ששודרו לעומת הודעות שהתקבלו השוואה  •

 שהשתבשו, אחוז הודעות שאבדו

 

הנפוצות יותר מבחינה סטטיסטית  – CAMהניתוחים המוצגים מבוססים כולם על ניתוח שידור וקליטה של הודעות 

בשנייה(. יחד עם זאת, אנו סבורים כי נתונים דומים היו מתקבלים גם לגבי  10 -עקב תדירות שידור גבוהה מאוד )כ

 .DENMהודעות 

 

המבוססת מתוך ניתוח ההודעות שהוקלטו,  כאשר  –להלן מוצג שחזור הנסיעה על תצלום אוויר של איזור הניסוי 

 :10dBmהשידור היתה עוצמת 

 

: 

 (Google Earth)מקור התצ"א:  10dBmקליטת שידור בעוצמה  – 16איור מס' 

 

קליטה רציפה של תצלום מסומן מיקומה של העמדה הקבועה )בה ממוקם המשדר(. קטע המסלול שבו היתה מרכז הב

זור י. באצבע אדוםמסומן ב קטע המסלול שבו השידור לא נקלט ע"י הרכב הנוסע . בצבע ירוקמסומן  הודעות ששודרו

 האדום הוקלטו חבילות ששודרו, אך חבילות אלו מעולם לא נקלטו ברכב הנוסע.

Red – captured at transmitting 
vehicle 

Green – captured at receiver 
(stationary) 
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 בין מיקום המשדר(:טווחי קליטה מירביים )מרחק קווי בין נקודות הקליטה הקיצוניות בצפון/דרום ל

 מ' 193לכיוון צפון: 

 מ'. 158לכיוון דרום: 

מ' לכיוון דרום, אולם לאחר מקטע משמעותי שלא נקלט, כך שנלקח  212למעשה קיימת נקודה שנקלטה במרחק 

מקטע של קליטה רציפה )ראה סימון צהוב בתצלום לעיל המסמן את סיום הקליטה הרציפה(; הסיבה לחוסר הרציפות 

 לא נחקרה. בקליטה

 

המבוססת מתוך ניתוח ההודעות שהוקלטו,  כאשר  –להלן מוצג שחזור הנסיעה על תצלום אוויר של איזור הניסוי 

 )הזהה להמלצת היצרן לשימוש( 23dBmעוצמת השידור היתה בעוצמה 

 

 (Google Earth)מקור התצ"א:  23dBmקליטת שידור בעוצמה  – 17איור מס' 

 

 טווחי קליטה מירביים )מרחק קווי בין נקודת הקליטה הקיצוניות בצפון/דרום לבין מיקום המשדר(: •

מ', אולם לאחר מקטע משמעותי שלא נקלט, כך  360מ' )למעשה קיימת נקודה שנקלטה במרחק  320לכיוון צפון: 

 .ראה סימון צהוב במפה לעיל המסמן את סיומו( –שנלקח מקטע של קליטה רציפה 

מנקודה זו עקב  דרומהמ' )כל הנסיעה לכיוון דרום הייתה בטווח הקליטה. הניסוי לא המשיך  230לכיוון דרום: 

 .מגבלות תנאי הדרך(

Red – captured at transmitting 
vehicle 

Green – captured at receiver 
(stationary) 
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מטווחי הקליטה בעוצמת שידור של משמעותית גבוהים יותר  23dBmטווחי קליטה המירביים בעוצמת שידור של 

10dBmאנו מאמינים . . טווחי הקליטה תואמים את הציפיות המתבססות על סקירה ספרותית של ניסויים בחו"ל

, ותואמים X2Vראייה אכן מאפשרים את השימוש בפונקציות הבסיסיות של  מ' ללא מגבלות קו 250-300שטווחי של 

 .בנספח ג'בתחשיבים שהובאו  שניתן לראות, כפי (RSU)את הנחות היסוד לגבי צפיפות הפריסה של יחידות נייחות 

של  יםטופוגרפי בגלל מאפיינים בעיקרהוגבלו  10dBmטווחי הקליטה המקסימליים עבור שידור בעוצמה נמוכה 

הקליטה הייתה טובה, אולם התעקלות הכביש )שגרמה לשבירת קו ראיה בין  –נשמר כל עוד קו הראייה . זור הניסוייא

 זור הקליטה.יהמשדר למקלט( הביאה להפסקת א

וטווח הכיסוי הורחב  שבירת קו הראייה,הקליטה הייתה פחות רגישה ל 23dBmעבור שידור בעוצמה המומלצת 

 משמעותית.

יש לזכור כי הנתונים נאספו מתוך ניסוי בודד, בשטח גליל ים שהטופוגרפיה בו הינה מישורית יחסית, כאשר השטח 

הבנוי הינו דליל יחסית ונמוך למדיי, וללא גורמים מיוחדים העלולים להפריע בתווך )אם כממסכי שידור או משבשי 

בדיקות אמפיריות של היבטי קליטה ושידור במגוון תנאי שידור(, כגון מתקני תשתית או תקשורת. המלצתנו היא לבצע 

לבחון טווחי כיסוי בתנאי שטח מורכבים יותר, בתנאים עירוניים, כדוגמת תסריטי במסגרת מחקר המשך רצוי שטח. 

לבחון מרחקי כיסוי  כדאיוצומת או השתלבות של כביש משני לראשי. בתנאים אלה צפויות הסתרות משמעותיות, 

 טיביות של התרעה מראש באפליקציות בטיחות. לבחינת אפק

 

 ניתוח עוצמות הקליטה ברכב הנייח

ד ממנו, של מקטע הרכב הניישל כפונקציה של מרחק ( של האות ברכב הנייח, RSSI)עוצמת קליטה  נערך ניתוח של

עבור כל אחת (. הנתונים מוצגים בשני גרפים, 23dBmלעומת  10dBmהדרך )צפון/דרום( ושל עוצמת השידור )

מעוצמות השידור שנבדקו. כמו כן, כוילה פונקציה לוגריתמית עבור כל אחת מעוצמות השידור, המתארת את עוצמת 

 הקליטה כפונקציה של המרחק בין הרכב המשדר והרכב הקולט.

מרחקים  יחס הפוך בין מרחק לעוצמת קליטה. גם לאורך לראות מתוך הגרפים ומתוך הפונקציות שקייםניתן כצפוי, 

מרחקים אלה  .(-90dBmרגישות המקלט היא   –מ' נשמרת עוצמת קליטה סבירה )ע"פ מפרט יצרן הציוד  200של 

 נראים כמספיקים לתקשורת הנדרשת עבור אפליקציות בטיחותיות בסיסיות.

ול לפגוע עבור אפליקציות ניהול תנועה מרחקים אלה הם גבוליים, בעיקר אם תנאי השטח מורכבים יותר, מה שעל

 באיכות הקליטה. יחד עם זאת, לציוד אחר עשויה להיות רגישות גבוהה יותר מזו של הציוד בו נעשה שימוש בניסוי. 

 

 :dBm10 השידור , עבור עוצמת( כפונקציה של מרחק מהרכב הנייחRSSIגרף עוצמת קליטה )להלן 
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 dBm10 השידור מהרכב הנייח, עבור עוצמת( כפונקציה של מרחק RSSIגרף עוצמת קליטה ) - 18איור מס' 

 

 בגרף מוצגות בנפרד הדגימות של הנסיעה דרומה ובחזרה; ושל הנסיעה צפונה ובחזרה. 

 דגימות שנקלטו כשהרכב היה נייח( –)סוננו מתוך הגרף רעשים 

 .תוני הניסויאמפירית שחושבה מתוך נ כמו כן מוצג  קו מגמה לוגריתמי )מחושב על כל הנקודות יחד( עם נוסחה

הסיבה היא שהניסוי בשטח לא התבצע בתנאים ניתן להניח כי ניתן לראות שקיימות סטיות מהמודל הלוגריתמי. 

 אידיאליים.

 בקו הראייהאמור לקטון לוגריתמית עם הגדלת המרחק. כאשר תוואי הדרך הביאו לפגיעה  RSSI-במצב האידיאלי ה

 מאותו מרחק והלאה.נחלשה  RSSI-עוצמת הו, V2X-בין מערכות ה

 באופן זה הדגימות בפועל נקלטו בעוצמה חלשה יותר ביחס למודל האידיאלי.

התוצאות תלויות  –הדרומי לא הביאו לתוצאות דומות בחלק גם הסיבה שהנסיעה בחלק הצפוני וכנראה ו ז

 בספיציפיקה של הכביש בחלק הצפוני לעומת החלק הדרומי.
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 :dBm23 השידור כפונקציה של מרחק מהרכב הנייח, עבור עוצמת( RSSIגרף עוצמת קליטה )להלן 

 

 dBm23 השידור ( כפונקציה של מרחק מהרכב הנייח, עבור עוצמתRSSIגרף עוצמת קליטה ) - 19איור מס' 

 .10dBmגם הפעם רואים דמיון בספיציפיקה של המקטע הדרומי והמקטע הצפוני לניסוי הקודם של 

-מעבר ל במסלול הדרומי תצפיותהחלק הדרומי בניסוי זה קצר לעומת החלק הצפוני. זאת הסיבה שלא קיימות אורך 

 מ'. 230

 (10dBm)הניתוח בוצע על ניסוי בעוצמה  CAMניתוח הודעות 

 כפי ששודרו על ידי הרכב הנוסע, אל מול החבילות שהתקבלו ברכב הנייח. CAMבוצע ניתוח של השוואת הודעות 

 אידיאלי כל החבילות המשודרות על ידי הרכב הנוסע היו אמורות להופיע גם במקלט. במצב

 אובחנו בניסוי שני פרמטרים של איבוד נתונים:

 אך לא לא נקלטו כלל על ידי המקלט ברכב הנייח.  –חבילות שנשלחו על ידי הרכב הנוסע  -" איבוד חבילותא. "

 לטווח הקליטה, כפי שמוצג במפה לעיל.לדוגמה היה איבוד חבילות באזורים שמחוץ 

 אובחן גם איבוד של חלק מההודעות בטווח הקליטה.
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 –סיטואציה זאת מאופיינת ע"י חבילות ששודרו מהרכב הנוסע, אולם במקלט )הרכב הנייח(  –" שיבוש חבילותב. "

 משובשת. שיבוש ההודעה עשוי להיות או בצד המשדר או בצד המקלט. -נקלטה הודעה אחרת 

בוצעה  –( OBUברכב הנוסע ))תוכנת הקלטת הודעות(  Wiresharkזאת מאחר שהקלטת ההודעות במחשב שהפעיל 

 חלק מההודעות ששודרו בפועל השתבשו בהקלטה. –. ועקב מגבלות התקשורת WiFiדרך תווך אלחוטי 

ברכב הנוסע  –הודעות ששודרו על ידי המשדר ברכב הנוסע )נקרא להן הודעות א' וב'(  2כך נוצרו מצבים שבהם 

 הוקלטה רק הודעה א', ואל הרכב הנייח הגיעה רק הודעה ב'. 

בדרכה אל הרכב  V2X-ברכב הנוסע, ואילו הודעה ב' השתבשה בתווך ה WiFi-כלומר הודעה א' השתבשה בתווך ה

 הנייח.

כלומר לא כולל איבוד חבילות או שיבוש חבילות עקב עזיבת : )ביחס לאזור הקליטה בלבד, הלן תוצאות כמותיותל

 (אזור הקליטה

 87%: ששודרו ונקלטו באופן תקין חבילותהאחוז  

 10%: אחוז החבילות האבודות

 3%: אחוז החבילות המשובשות

, כאשר בתנאי ניסוי WIFIמערכות הרכב בניסוי המסתמך על גורם העיקרי לשיבוש ההודעות הינו חיבור היש לציין ש

אידיאליים הודעות משובשות אלו היו כנראה מתקבלות. יחד עם אחוז החבילות האבודות כמעט ואינו מושפע מהאופן 

 בו חוברו מערכות הרכב.

 

כדוגמת אלה שהוצגו  בתדירות גבוהה הכרחי, על מנת להתגבר על אובדן הודעות CAMשידור הודעות ניתן להסיק כי 

 כאן, לטובת קיום אמינות מספקת לאפליקציות בטיחות.

 CAM  -אחוז הודעות ה (23dBmמ' בעוצמת שידור של  250-300כל עוד הרכבים נמצאים בטווחי קליטה מקובלים )

הודעות בשניה, כאשר  10הוא יחסית נמוך, וניתן לקיים תקשורת אמינה. )בקצב המקובל של שידור של  אבודותה

 DENMגם הודעות שההודעות אינן שונות מהותית זו מזו, קיים מידע מספיק לגבי מיקום הרכב במרחב(. במידה 

 תי.לא צפוי להיות חשש לגבי אובדן מידע מהו ,יישלחו בתדירות גבוהה במהלך אירוע

 :CAMמסקנות מתוך ניתוח הודעות 

אחוז ההודעות המתפספסות הוא יחסית נמוך, וניתן לקיים תקשורת  –עוד הרכבים נמצאים בטווח קליטה  כל •

 אמינה.

בתדירות גבוהה הכרחי על מנת להתגבר על פספוסי הודעות כדוגמת אלה שהוצגו כאן,  CAMהודעות  שידור •

 .safetyלטובת קיום אמינות מספקת לאפליקציות 
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 של הטופוגרפיה ידי-על בעיקר הוכתבו 10dBmשידור בעוצמה נמוכה  עבורקליטה מקסימליים שהוצגו  טווחי •

הקליטה הייתה טובה, אולם התעקלות הכביש )שגרמה לשבירת קו  –נשמר  הראייה קועוד  כל. הניסוי אזור

 .הקליטה זוריא את קטעהראיה בין המשדר למקלט( 

 הורחב הכיסוי וטווחהראייה,  קוהקליטה הייתה פחות רגישה ל 23dBmשידור בעוצמה המומלצת  עבור

 .משמעותית

טווחי כיסוי בתנאי שטח קשים יותר, בתנאים עירוניים, כדוגמת תסריטי  לבחוןמחקר המשך יש  במסגרת •

מרחקי  לבחון ורצויצומת או השתלבות של כביש משני לראשי. בתנאים אלה צפויות הסתרות משמעותיות, 

 .safetyכיסוי לבחינת אפקטיביות של התרעה מראש באפליקציות 
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 שנתיתהיערכות לקליטת רכב מתוקשר ומפת דרכים רב  .9
 

 תנאי סף לקליטה .9.1

 

 :כדי לקלוט בישראל כלי רכב מתוקשרים יש צורך לבצע מספר פעולות הכרחיות באופן מיידי

חיוני לקיום  –משרד התקשורת )וועדת התדרים הלאומית(  ל ידיע GHz 5.9שחרור תדר  -הקצאת תדרים  .1

ובאזורים מתקיימים פיילוטים, מיידי בשדות הניסוי השימוש בתדר בשלב  לאפשריש  .DSRCתקשורת בתקן 

 בכל הרכבים והתשתיות האזרחיות בכל חלקי ישראל. -ובהמשך )וגם בטווח הקרוב( 

 פיתוח תקן ישראלי )שברובו מאמץ את התקן האירופי( לרכב המתוקשר.  -תקן קביעת  .2

ד אישור ליבוא רכבים מתוקשרים והגדרת תנאים להפעלתם, ואישור להתקנת ציו -רגולציה קביעת  .3

aftermarket. 

 הקמה של שדות ניסוי לרכב מתוקשר בישראל. -תפעול תחילת  .4

ייתכן בשלב ראשוני ניתן  –אימוץ תקינה בינלאומית, הקמת תשתית לאומית ייעודית  –בטחון תקשורת וסייבר  .5

להפעיל לצרכי ניסויים ופיילוטים מצומצמים בהיקפם רכבים מתוקשרים ללא פתרונות סגורים ומלאים של 

טחון תקשורת, אך חייבים במקביל להתקדם בנושא לקראת קליטה משמעותית של רכבים מתוקשרים ב

 בישראל.

 

 הסרת חסמים ויצירת תנאים למימוש התועלת .9.2

 

אין דבר קשה יותר לביצוע ומסוכן יותר ליזם מיצירת מערכת חדשה. היזם יעמוד מול איבתם של הנשכרים משימור "

 ניקולו מקיאוולי –" של הנשכרים מן המערכת החדשההמערכת הישנה ומול אדישותם 

 

נתייחס  ;תהליך הקליטה והפוטנציאל שטמון בחדירת הקישוריות להשפיע עלעשויים החסמים וגורמים  קיימים מספר

 למספר כוחות מניעים:

חקיקה, רגולציה, מסים, הכנסות, חוקים שמסדירים איסוף, שימוש, שמירה והעברה של  – ממשל ורגולציה .1

 ;מידע

תפיסות של ממשקי אדם מכונה, עמדות כלפי רעיונות של וויתור על בעלות על רכב ומעבר  –עמדות חברתיות  .2

 ;למודל תשלום לפי שימוש, אבטחת מידע, בטיחות, צמיחה של כלכלה שיתופית

 ;ביצוע ניסויים, פיילוטים, סימולציות, גילויים וחידושים טכנולוגיים–י פיתוח טכנולוג .3

 ;לרכב המתוקשר PKIאימוץ הסטנדרט האירופי של  – סייבר והגנת תקשורת ביטחון .4

 ;עידוד השקעות בהייטק ובחברות שמעוניינות להיכנס לתחומים רלוונטיים –השקעות  .5

איתור חברות ואנשים שעומדים להיפגע מהשינויים )בעיקר שינויים תעסוקתיים(  –השפעות על בעלי עניין  .6

 ויצירת מערכות פיצוי ותמריץ לשינוי
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 מפת דרכים  .9.3

 

 

על מנת להיערך לקראת קליטה של רכב מתוקשר בהקדם ובהשקעות סבירות מומלץ ליצור מפת דרכים לפי קווים מנחים 

 כדלקמן:

 

 DSRCתקינה בינלאומית בנושא קישוריות רכב, ובפרט תקינה של  אימוץ .1

עם כלי  הנמצאים באותו מרחביכולת להגדלת קיבולת הנסיעה של כלי רכב מתוקשרים בחינת לניסויים  קידום .2

 26רכב רגילים, מפוזרים אקראית.

 סביבות ניסוי וסימולציה להיבטים שונים של רכב מתוקשר, אוטונומי ושיתופי. הקמת .3

 .27רכבים ציבוריים ורכבים כבדים להתקין מערכות שיאפשרו קישוריות חיוב .4

 מוניות וציי רכב לרכוש רכבים מתוקשרים ולהתקין מערכות ברכבים ישנים.של חברות  עידוד .5

 ומנהרות הכרמל. 6בנת"צים, נתיבים מהירים, כביש  (DSRC)מערכות לתקשורת קצרת טווח  התקנת .6

 והפקת לקחים באתרים רבים במעורבות גופים אקדמיים.סביבות ניטור, תחקור  הקמת .7

 .40% -הקצאת נתיבים ייעודיים בתקופה שבה אחוזי החדירה יעלו מעבר ל קידום של .8

במערך התקשורת הכולל של הרכב המתוקשר, בפרט התקשורת הסלולרית ורשתות  DSRC-שילוב ה בחינה של .9

 רלוונטיות נוספות.

                                                           
ן ואי, הגבוהה הרכבים צפיפות עקב אותה שםילי קל יותרייתכן ובישראל יהיה , תייחסות ראויה בקרב האקדמיהנושא זה טרם זכה לה 26

 עולמית הובלה ויצירת למשק משמעותי לחסכון אפשרות עשויה להיות. אחרת ממדינה שמגיעים רכבים עם להתמודד צורך
 
יאפשר ניצול יישומים שיפותחו במערכות רכב  DSRC -למימוש יישומים, אולם שימוש ב DSRC נציין שאין דווקא צורך בתקשורת   27

 מתוקשר ברחבי העולם.
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 מפת דרכים להטמעת קישוריות לרכב בישראל – 20איור מס' 

 

נציין שאחוזי החדירה תלויים במדיניות הממשלה ובמערכות עידוד ותמריצים שיוקצו בהתאם למדיניות. מפת הדרכים 

מקיפה שלושה ממדים: מדיניות, טכנולוגיה ותפעול. היא מחולקת לשלוש תקופות )תנאים מאפשרים, יישומים ראשונים 

חדירה  90%עד למעל  2020חדירה לפני  0%-לאורך השנים )מ V2X, ומתייחסת לגידול באחוז חדירת ומערכת ארצית(

 (. 2030לאחר 

הורדת כמות הרוגים בתאונות   -כאמור, הטמעת קישוריות ברמה הארצית מהווה הכרח. בעוד שהתועלות הן רבות 

ורבני, הפיכת הקישוריות למנגנון צמיחה דרכים, הורדת הגודש ברשת הכבישים, הורדת זיהום האוויר במרחב הא

הרי שהקישוריות מהווה גם מוצא ממבוי סתום.   -כלכלי ואפשרות להשתמש בה ככלי דינאמי לניהול מדיניות -טכנולוגי

ללא שינוי מהותי שייצר דרגות חופש חדשות במערכת ניוד האנשים והסחורות, יש סכנה שהתשתיות יגיעו לרוויה 

 קים כלכלים וחברתיים שיהיה קשה לשקם.ועלולים להיגרם נז

 פיתוח מערכת קישוריות ברמה הארצית 

דרך מערכת מונעת  תאפשר ניהול חכם של ביקוש מול היצע, שישחרר את הרשת ההופכת פקוקה יותר ויותר, •

 אגרה דינאמית עבור שימוש בתשתית; 

 את רמת הבטיחות עבור כלל משתמשי הדרך;  תשפר •

 Intelligent-ישראל כ –בהובלת תחום הקישוריות המתפתח בעולם  לאומיתהזדמנות כלכלית ברמה  תהווה •

Mobility Beta Site . 

כדי להשיג יעדים אלה נדרש שינוי רגולטורי, הכוונה ויצירת תמריצים לפיתוח טכנולוגי, בחינת יישומים בקנה מידה 

 רצית. קטן, ולבסוף הקמה ותפעול של מערכת תשתית ברמה הא
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 :הינםלהקמה ותפעול מלא של מערכת ברמה הארצית התנאים הנדרשים , 2030א יההיעד ששנת בהנחה ש

 

שלב היישומים הראשונים מחייב  תנאים מוקדמים, בהם הקמת גוף מנהלת שיפעל  שלב התנאים המאפשרים: .1

להגשמת החזון של תחבורת העתיד, פיתוח תכנית עבודה, ניהול תהליכי החקיקה, התקינה, הליך המכרז, וניהול 

יסויים, הקצאת המשאבים; הקמת וועדת היגוי טכנולוגית והעמדת סביבת פיתוח, בכלל זה הקמת מעבדות )שדות נ

וסימולציות(, יצירת תנאים למו"פ )תשתית מתוקשרת, רכב מתוקשר, אפליקציות קישוריות(, ורתימת האקדמיה 

)מחקר, ליווי, תיקוף והערכה(; והקמת מערכת ניטור תנועה וביקושים, כתנאי מאפשר לעיצוב הצרכים, ולתהליכי 

 הבקרה.

 (2021-שנים )סיום ב 3משך:  .1

 ₪ארד מילי 0.6עלות משוערת:  .2

 

סיום חקיקה ותקינה,   –שלב המערכת הארצית מחייב השגת תנאים מוקדמים, בהם שלב היישומים הראשונים: .2

פיתוח  טכנולוגיות, רכיבים ומוצרים והדגמתם ; מכרזי;  פיתוח והדגמת מוצרים למערכת הארצית הליך וסיום

 לשוק הבינלאומי; ובדיקת היתכנות הטמעת מוצרים ראשונים. 

, נראה כי המסגרות V2Xבשל מידת המורכבות והחדשנות, ובשל היקפי הפעילויות בהטמעה לאומית של 

הן מבחינת הידע המקצועי, הן מבחינת הניסיון, הן מבחינת המבנה  –הממשלתיות והעירוניות אינן מספיקות 

ת, תעשייה ואקדמיה. לדעתנו יש רשויות ממשלתיות, עירוניו –מספר גורמים  שיתוף פעולה ביןעל כן נדרש . הארגוני

הקמת התשתיות הנדרשות, כולל פיתוח  :היבטים, וביניהם מספר להקיף מסודר שעשוי מכרזי צורך בהליך

 .(evaluation)והטמעה; ניהול פרויקטלי; תפעול ותחזוקה; שיתוף הציבור; יחסי ציבור ושיווק; מעקב והערכה 

 (2025-שנים )סיום ב 4משך:  .1

 ₪ מיליארדעלות משוערת:  .2

–( V2Xחדירה של  100%-במסגרת ההטמעה של מערכת ארצית לכדי תפקוד מלא )קרוב ל שלב המערכת הארצית: .3

ניהול חכם, בטיחות,  -יבוצע פיקוח, ניהול ובקרה על ההקמה והתפעול של התשתית ויישומי המערכת המוטמעים 

 ישראל כדגם של תחבורה חכמה;

 (2030-שנים )סיום ב 5משך:  .1

 ₪מיליארד   משוערת: עלות  .2

 

תהווה טכנולוגיה חיונית של קישוריות לרכב ויש לתמוך בה. נדגיש  DSRCבכל השלבים לעיל הנחת העבודה היא כי 

יהיו שמישות תוך מספר שנים וישמשו כערוץ נוסף או משלים, בתנאי שיעמדו  5Gשטכנולוגיות תקשורת חדישות כמו 

ת בהתאם לתקן. בהערכת העלות נלקחו בחשבון עלויות פריסה של תקשורת  בדרישות לאבטחת מידע ושמירה על פרטיו

DSRC .על כבישי אגרה, כבישים מהירים, נת"צים וכבישים אדומים בלבד 

, למשל באזורים בהם אין פריסה של DSRC-ראוי לבחון את האפשרות לשימוש בכיסוי סלולרי כאפשרות משלימה ל

DSRC או כגיבוי ל-  DSRCבוי גם באזורים בהם קיימת פריסה של תשתית וכמובן כגיDSRC. 
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 סיכום .10

 

ניהול יעיל  באמצעותשרת תאפשר להקטין את הסלמת גודש התנועה תוקעולה כי הקמת תשתית מ מהניתוח המערכתי

. יישומים ולזיהום האווירזאת מעבר לתועלות הרבות הנוגעות לחיסכון, לבטיחות  של אמצעי תחבורה על רשת הכבישים,

 על( מאפשרים ניצול מרבי של ההיצע )תשתית( באמצעות הגדלה של צפיפות כלי הרכב )ותפוסת הנוסעים V2Xמבוססי 

הכבישים )למשל הקטנת המרחק בין הרכבים הנעים(,  ובאמצעות יישומים לניהול ביקושים מבוססי תשתית  רשת גבי

V2X לפי-ומונעי תשלום-( שימושpay-per-use .) תשלום את השימושים והיתרונות של מודל יםמפרטונספח א'  6פרק 

שימוש, שיושם לראשונה בסינגפור. המודל של אופן התשלום עבור תשתיות דובר ונבחן רבות בעבר, ובאופן בסיסי  עבור

עם ההתמודדות וחלקי מיושם גם בלונדון, ברשת הנתיבים המהירים שמפותחת בגוש דן ובמקומות אחרים בעולם.  

אפשר על עשויה להתהפער הצפוי בין הביקוש וההיצע, ועם ממגבלת הניידות המסלימה כתוצאה מהתרחבות הפער זה, 

  הן:V2X את רמת השירות בדרכים. התועלות העיקריות הנובעות מהטמעת רשת  ולשפרידי יישומים אלו 

 ; , ללא השקעה משמעותית בתשתיותהגדלת הקיבולת של רשת הכבישים •

וויסות והורדת ביקושים ברשת הכבישים באמצעות חלוקת עומסים במרחב, בזמן ובסוג הנסיעה )רכב  •

 פרטי, נסיעה משותפת, רכב ציבורי( ומנגנונים של הכוונה ואכיפה. 

כלכלית: החלת תשלום דיפרנציאלי בעבור השימוש בדרך:  מתן תמריצים -יישום מדיניות חברתית •

פרטי, שיתופי, ציבורי, מזהם וכיו"ב( ושינוי תמהיל  –ום מגורים, סוג רכב לאוכלוסיות נבחרות )לפי מיק

 מקורות ההכנסה למדינה, ללא פגיעה בסך ההכנסות.

 

נחלתה הבלעדית של ישראל, והיא טומנת בחובה הזדמנות לתעשייה  היתר על כן, ההתמודדות עם אתגר הגודש הגובר אינ

(, Intelligent Mobilityבעולם עם התפתחות תחומי הניידות התבונית ) תופסת תאוצה V2X-הישראלית. טכנולוגיית ה

ֵשירּות ) ( ונושאי הבטיחות בניידּות. לישראל יש פוטנציאל להפוך למובילה בתחומים Mobility as a Serviceהניידות כְּ

גודש המאיים עליה. אלו בזירה הבינלאומית הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה מסחרית, לצד התמודדותה עם אתגר ה

 מנוע צמיחה חדש. תהווהשטכנולוגיה זו  ייתכן

קווי פעולה שיאפשרו למנוע את האסון, להפיק את התועלות ולפתח את מנוע הצמיחה. מפת הדרכים  הוצעובמסמך זה 

( מתווה שלבים ומשאבים 2; )2030-( משרטטת מהלך הקמה והטמעה שתחילתו בעת הזו וסופו ב1המוצעת במסמך זה: )

רך פיתוח טכנולוגי ועד להקמה, מרגולציה ד –( מקיפה את כלל ממדי הפרויקט הלאומי 3)-לפרויקט ברמה לאומית; ו

קיימים  –הטמעה ותפעול. לצד היות מפת הדרכים פורצת דרך, יש לציין כי היא אינה נטולת משענות לאחוז בהן 

פרויקטים דומים בעולם בתחום הניידות מצד אחד, ומצד שני מצויים מהלכים דומים בישראל בתחומים מקבילים. בין 

שימוש -לפי-וכולל תשלום V2Xהמהלך בסינגפור, שנועד להטמיע מערכת מבוססת  הפרויקטים בעולם, יש לציין את

 ברשת הכבישים. 
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לראשונה הודגמה בישראל, במסגרת פרויקט אקדמי, יכולת קישוריות בין שני כלי רכב, ובין כלי רכב לתשתית, תוך 

וזאת  -התקשורת לשימוש אזרחי שלצרכי הניסוי שוחרר ע"י משרד 5.9GHz  הפועלת בתדר  DSRCשימוש במערכת 

 לצרכי מחקר בלבד ולזמן קצוב.

לישראל על כל ההליכים הקשורים בכך,  after-marketשל מוצר  V2Xיש לציין כי זאת פעם ראשונה בה יובא ציוד 

 כולל הליכי המכס.

של נתוני השידור ניתוח כמותי נוצרה תקשורת בין רכב לרכב, ובין תשתית לרכב.  –ניסויי ההדגמה עברו בהצלחה 

הן במצב סטטי  DENM -ו CAMכי התקשורת הייתה מלאה ורציפה. הודגמה יכולת שידור וקליטה של הודעות  מדגים

 והן תוך כדי נסיעה של אחד הרכבים בטווחים ידועים של עבודת המערכות.

 והתאמות לימוד רשוונד" חלקה" הייתה לא הנבחרת המערכת התאמת, הראשוניות לציפיות בניגוד כי, לציין יש

 .תתאפשר שההדגמה מנת על וממשקים תוכנה פיתוח מבחינת והן, חומרה מבחינת הן הסביבה

 :הינן הניסוי משלב העיקריות התובנות

שלא קיים עבורו סיווג ברור;  – V2X: במסגרת הפרויקט נתקל המכס לראשונה בציוד מערכות לארץההבאת  -

 סיווג סוגיית את יביא התחבורה שמשרד מומלץהנושא נפתר לצרכי ניסוי אך ללא קביעת מדיניות כללית. 

 זאת. סיווג ועדת – 3.4 חלק, טובין סיווג – 3 פרק, מכס לאוגדן בהתאם, המכס סיווג תבוועד לדיון  V2Xציוד

-after מערכות. הן עבור V2X ציוד לסיווג באשר הישראלי המכס של ברורה מחייבת מדיניות לקבוע במטרה

market מערכות והן עבור on-board (מיצרן המגיע מראש ברכב המותקנות ,)של חלפים עבור כן וכמו 

 .אלו מערכות

 

מתכנסות לתקנים העושים שימוש בתדר ייעודי של  V2X: כל מערכות התקשורת בתחום תקינת תקשורת -

5.9GHz זה בלבד, ולמשך זמן קצוב. על מנת לבצע ניסוי בקנה  פרויקט; השחרור של תדר זה התאפשר לצרכי

, יש לשחרר את התדר לשימוש V2Xמידה גדול יותר, ובוודאי שעל מנת להיערך לקליטה מסחרית של מערכות 

 באופן 5.9GHz בתדר שימוש לקבל הרלוונטיים והמשרדים התקשורת משרד מבחינת בהקדם. נדרשת הערכות

 ציוד הפעלת בנושא יותר רבה וגמישות נוהל בין השאר נדרשת הגדרת .עתידיות V2X למערכות ויעודי חופשי

V2X ( הבירוקרטיה קיצור. )בכלל למורשים 

 

)למשל היבטי  V2X: כיום אין נהלים וסטנדרטים מסודרים בנושא בטיחות והפעלת ציוד בטיחות והפעלת ציוד -

שלהם חשיבות מאין כמוה בהכרת ציוד זה. לא קיים בסיס  -קרינה( ובפרט למכוני מחקר, אקדמיה ותעשייה 

ידע מחקרי נרחב בנושא. כמו כן קיימת אי בהירות לגבי הגוף בעל האחריות והסמכות להגדרה ולקביעה של 

 נהלים מסודרים.
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יטת רכבים מתוקשרים דורש מנגנונים של אבטחת מידע. : חלק מההיערכות לקראת קלמנגנוני אבטחת מידע -

קשה להניח כי במדינת ישראל ייקלטו רכבים מתוקשרים לפני שיוקמו מנגנונים אלה. הגורם המוביל נושא זה 

מטעם מדינת ישראל הוא "ממשל זמין", ונערכו ניסיונות לעבוד מולם במסגרת הפרויקט על מנת לבחון את 

לא קיים פתרון טכנולוגי  למפתחות. יחד עם זאת, נכון להיוםבהתאם  DSRCמשאבי ביצוע ההרשאות שימוש ב

לשרתי ההזדהות ב"ממשל זמין". צוות המחקר סבור כי זהו גורם נוסף המעכב את היערכותה של מדינת 

ישראל לקליטת רכבים מתוקשרים. נדרשת כיום השקעה משמעותית בהון אנושי  לפיתוח מנגנוני אבטחת 

מיים )וממשקים למנגנונים בינלאומיים(, ונדרש מחקר מקדים לבחינת יישומם של מנגנונים אלה מידע לאו

 בתנאי מעבדה ושטח.

 

: למרות שקיימים תקנים לגבי הודעות בסיסיות, בהם נעשה שימוש ע"י יצרני רמת המוכנות הטכנולוגית -

שימוש )המיוצר ע"י אחת נעשה ו הציוד שב של הטכנולוגית המוכנות הציוד שהופעל בניסוי, נראה כי רמת

 המשדרים היישומים. משתמש ברמת שלא ובוודאי, מפתח ברמת לא, מלאה החברות המובילות בתחום( איננה

ברחבי  V2Xפיתוח. אנו מעריכים כי לצורך פיילוטים שונים של שימושי  בשלבי עדיין נמצאים DENM הודעות

שאינם בהכרח זמינים בשוק, ואינם בהכרח מכילים רכיבים אחידים  –העולם פותחו ממשקי יישום ייחודיים 

 )ראה הערה בהמשך(.

 

 -השונים, ואין תקינה ב המפתחים בין אחידים ממשקים : נראה כי איןסטנדרטיזציה של פיתוח יישומים -

layer זה מסוג תבעיו כי זה של יישומים, מה שמחייב היערכות בינלאומית בנושא )ומן הסתם גם בארץ(. ייתכן 

רכב. אנו  יצרני יעל ידומוטמעות  המפותחות המערכות בקרב גם אלא after-market -ה בשוק רק לא קיימות

 לשוק חדירתם את ומעכב מתוקשרים רכבים של הטכנולוגית המוכנות את כרגע המעכב סבורים שזהו גורם

עד להשגת רמת פיתוח המאפשרת לפחות והישראלי )אנו מעריכים כי מדובר על טווח זמן של שנה  העולמי

, ופרק זמן לא ידוע להשגת תקינה בינלאומית בנושא. יחד עם זאת, אנו V2Xמוכנות טכנולוגית של יישומי 

 –מזהים כאן הזדמנות עסקית ליזמים לפיתוח פלטפורמות ייעודיות ליישומים, תוך שילוב אבטחת מידע 

 גי.לשוק הישראלי קיים לדעתנו יתרון תודעתי וטכנולו

 

: הארכיטקטורה של הציוד שנבחן איננה מאפשרת הטמעה מידית הדרכה והכשרה של כוח אדם מקצועי -

(plug and play) במהלך הניסוי ניכר כי יש צורך בהבנה טכנית מעמיקה לבדיקה של הציוד ולתפעולו. חלק .

הן אצל היבואנים  -דורש זמינותו ומיומנותו של כוח אדם מקצועי  V2Xאינטגרלי בתהליך קבלת מערכת 

המורשים )ו/או המוסכים( והן בקרב הרשויות. למשל נדרשות הדרכות מסודרות שיכסו את ההיבטים 

 התפעוליים והטכניים של הציוד, היבטי בטיחות בשימוש בציוד, וטיפול בתקלות.

 

ותוך כדי  –: במסגרת פרויקט זה פיתח צוות המחקר ידע טכנולוגי ייחודי V2Xמוקדי ידע לאומיים בתחום  -

נדרש לפיתוח ולשימוש קרקע ההתהליך זוהו פערי ידע עצומים בין הכשרתם של מהנדסים בישראל ובין ה
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תעשייה, שילוב -הקמת מוקדי ידע בשת"פ אקדמי –נו בנושא זה יתוברמה לאומית. בין המלצ V2Xבמערכות 

תכנים במסגרת הלימודים האקדמית בתכניות להנדסה, והגברת המודעות בקרב הקהילה המקצועית 

 והקהילה היזמית בישראל.

 

תהליך שהביא בבקנה מידה מצומצם ביותר,  V2X: במסגרת פרויקט זה נבחנה תקשורת מחקרי המשך -

לקדם את  כדית הנדרשת מהטמעת מערכות מסוג זה בארץ. יחד עם זאת, לתובנות רבות לגבי ההיערכו

ההיערכות יש צורך מידי בביצוע מחקרי שדה וסימולציה בקני מידה גדולים יותר, ובתנאים מורכבים יותר 

ומציאותיים יותר: שילוב של מספר גדול של אובייקטים )ובפרט יותר משני רכבים, ומגוון של כלי רכב 

תנאי שטח עירוניים מגוונים, שילוב גורמי תשתית מגוונים, ושיתוף פעולה עם גורם מוניציפלי ותרחישים(, 

 כגון עירייה.

 עיקרי ההמלצות ליישום מפת הדרכים כוללים:

-משרדית )תחבורה, אוצר, בריאות, תשתיות, וכיו"ב( ורב-רב מנהלת הקמת – הקמת מנהלת לפרויקט הלאומי .1

, ופיקוח . המנהלת תעסוק בתכנון, בתיאום2030התהליכים לקראת  ולהנחיית חזון תגופית )ציבורי ופרטי( ליציר

 בהפקתבהליכים של בטחון תקשורת וסייבר, , החקיקה והתקינה תהליכי בניהול, עבודה תכנית בפיתוח

 .משאבים בהקצאתו המכרזים הליכי בניהול, המכרזים

הקמת תשתית  –ברמה ארצית לניצול מיטבי של ההיצע ולניהול ביקושים  V2Xפיתוח מערכת מבוססת  .2

המאפשרים להעלות את סף צפיפות כלי הרכב  הנעים בבטחה על רשת הכבישים, למצות  V2Xת ויישומי מתוקשר

את של ההיצע, ולחלק את עומס התנועה על פני רשת הכבישים מההיבטים של מרחב ושל זמן. המערכת תכלול 

 מושמרכיבים לניהול דינמי  )תמריצים, הגבלות ואכיפה(, כללים להגדרת מחיר שימוש ומנגנון לניהול השי

 כיוונית עם כלי הרכב. -באמצעות תקשורת דו

 טכנולוגית היגוי וועדת הקמת – הקצאת משאבים למו"פ בניידות תבונית, בניידות כשירות ובבטיחות בניידות .3

 תשתית) פ"למו תנאים יצירת(, וסימולציה, ניסוי שדה) מעבדה הקמת זה בכלל פיתוח. סביבת והעמדת

. כל אלה (והערכה תיקוף, ליווי, מחקר) האקדמיה ורתימת( קישוריות אפליקציות, מתוקשר רכב, תמתוקשר

נדרשים לשם יצירת תנאים מאפשרים מיטביים לפרויקט הלאומי הן מהיבט ניהול הפיתוח הן מההיבט של 

( לעיל 2מערכת ניהול הביקוש )סעיף  בנוסף עלמיצוי פוטנציאל השותפים בפיתוח. מבחינת התמקדות הפיתוח, 

בשני תחומים נוספים:  V2X-המצויה בתחום הניידות התבונית, יש למקד את פיתוח היישומים על גב תשתית ה

 V2Vבתחום הבטיחות בניידות. שיש לו זיקה ישירה לפוטנציאל המגולם בעצם קישוריות הרכבים )הן במובן של 

ת להציע מגוון דרכי מתוקשרת ה; ובתחום הניידות כשירות, שנועד להבטיח  את תמיכת הרשI2Vהן במובן של 

 ניידות. 

יש ליצר תמונה רציפה של הביקוש ברשת על ידי  – ולניהול ביקושים תנועה ארצית לניטור מערכת הקמת .4

הבקרה  הן לתהליךו הצרכים מערכת קבועה המקנה יכולות הערכת מצב מתמשכת.   כתנאי מקדים הן לעיצוב

 ת.מתוקשרשיפותחו על גבי הרשת ה ,V2X-על התפקוד ועל האימפקט של יישומי ה
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 הכולל, המוצע בהיקף מערכת תהליך העמדת – הפעלת השלבים הראשונים של התכנית בטווח הזמן המידי .5

 להתחיל שמחייב אותנוהוא תהליך ממושך , מדורגת והטמעה הקמה, פיתוח, רגולטוריות והתאמות שינויים

 הטכנולוגיות המגמות את המקדמות בין התעשיות ההובלה על התחרות, כן על יתר. עכשיו המהלך את

בישראל יקנה לתעשייה יישומים חדשניים  הפעלה של .  מהיר בקצב נעות התעשיות, בעיצומה המדוברות

צים תמרילספק  לדעתנו כדאי הישראלית. לכלכלה צמיחה למנוע התחום את ועשוי להפוך, המקומית יתרון

 . זו בעת התחבורה בתחום ליצור ולהתפתחמקומיות ולעודד תעשיות 

 

 מפת את ניתן ליישם ראשונית בהערכה. משמעי וחד מהיר השקעה החזר יש שלהם, חכם לניהול בכלים מתמקד המחקר

סיכום מיליוני ש"ח בשנה.  200-של כרב שנתית  בהשקעה 2030 בישראל בשנת V2Xלקראת חדירה מלאה של  הדרכים

תועלות אלה כוללות הקטנת זמן אבוד, לשנה. ₪  מיליארד 9 -כב מסתכמות V2Xמהטמעה מלאה של  חלק מהתועלות

טוב  תאפשר ניהול V2Xמעבר לכך, הטמעת טכנולוגיות . עלויות דלק, הקטנת זיהום האוויר ושיפור הבטיחות בדרכים

 איכותפרוגרסיבי עבור  עומסים באמצעות תשלום התחבורה. למשל, ניתן לנהל ביקושים ולווסת מערכת יותר של

חדירה מלאה של הטכנולוגיות ופיתוח כלים ניהוליים ורגולטיביים משלימים יביאו לשינוי פרדיגמה בניידות  .השירות

 .ובנגישות. התועלות שצפויות להתקבל מכך משמעותיות ביותר ולהערכתנו אף עולות על התועלות המכומתות

 פגיעה ללא למדינה ההכנסה מקורות בתמהיל שינוי פשרניתן לא מתאימים מוניטריים באמצעות שימוש בכלים, בנוסף 

 הממוצעת של ניידות לפרט. בעלות פגיעה וללא ההכנסות ממיסוי בסך

 והחברתיות הטכנולוגיות ההתפתחויות. ישראל מדינתב האוכלוסייה מרבית את משמשעדיין " רכב על בעלות" מודל

 הרכב השנים. עם ויתגבר ילך זה היגיון חוסר". רכב על בעלות" מודל של הכלכלי ההיגיון חוסר את מעצימות שבאופק

 לבצע ישראל למדינת פז הזדמנות מזמנים, זה במסמך והוזכרו במקביל שמתפתחות אחרות, וטכנולוגיות מתוקשרה

 חדשות ותעשיות יפלו ישנות תעשיות: רבות תהפוכות בחובו טומן העתיד. והתחבורה החברה בתחומי מהפכני שינוי

 תוכל וישראל בחודש למשפחה שקלים אלפי ולחסוך לקצה מקצה להשתנות עשויה האישית הניידות, ויפרחו יקומו

 .השינוי את שמובילות המדינות בין להיות

 תודות

 צוות המחברים מודה להערותיהם המועילות של:

 לשכת המדען הראשי, משרד התחבורה –מר זאב שדמי 

 הטכניון –פרופ' שלמה בכור 

 גוריון-אוניברסיטת בן –גרא -פרופ' הלל בר

 מכללת אפקה להנדסה –מר אלון ברנע 

 קסואוטוט –מר און הרן 

 מכללת אפקה להנדסה –מר שי ממן 

 ישראל ITS –מר אור עומרי 

 

 הערות לשוניות –שני אבינרי, ד"ר אביבה פלדמן 

 

  תוכן העבודה הינו באחריותם מלאה של מחברי הדו"ח.
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 ניתוח מערכתי –נספח א' 

 

 מכלי הרכב הינם רכבים פרטיים.  80% -כיום הרכב הפרטי הינו כלי התחבורה הנפוץ והדומיננטי ביותר בישראל. יותר מ

 .28בשנה₪  33000 -עלות שנתית למימון ושימוש במכונית פרטית ממוצעת, הינה כ

 ויוצרת נזק רב שנתי.לזיהום האוויר  30%  -תורמת כמהזמן,  90% -מכונית הפרטית חונה כה

 ,29לשנה₪ מיליארד  12-ל 10העלות המלאה של נזקי תאונות דרכים נעה בין לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 

 בנוסף לסבל שנגרם למשפחות ההרוגים והפצועים.

מנתונים על שוק . (ליסינג ילרוב רכב) רוב כלי הרכב הפרטיים בישראל הינם רכבים בבעלות פרטית או "רכבי חברה"

נתוני הלמ"ס מהרכב הישראלי, נראה שרבים מנצלים את המסלול של קבלת רכב ממקום העבודה באופן מוגבר. 

-אלף קילומטרים, ו 31.2הנסועה השנתית הממוצעת של רכב ליסינג בישראל היא ש עולה, 2014שפורסמו באוקטובר 

אלף ק"מ  14.4רכב בבעלות פרטית נוסע בממוצע רק  אלף ק"מ בממוצע לרכב פרטי בבעלות חברה. לעומתם, 27.7

  .בשנה

אלף כלי  200-בצי של כ 2013שנת חמש חברות הליסינג הגדולות בישראל החזיקו ב, Dun & Bradstreetהערכה של  לפי

 הם רכב כלי מיליון 2.33-כ, מתוכם. רכבים מיליון 2.85-כ ישראל כבישי על נסעו 2013 בסוף"ס, הלמ נתוני לפי. 30רכב

 עם. שנים 6.9 הוא בישראל רכבים של הממוצע גילם .אופנועים אלף 121-וכ משאיות הם אלף 335-כ, פרטיים רכבים

 אלף 127-ו כמיליון הכול בסך. 2013 -ב 8.8-ל 1997 בשנת שנים 4.8-מ המשאיות של הממוצע בגיל העלייה נמשכת, זאת

-ו שנים 9 עד 5 בני( 31%) אלף 882-כ(, ואילך 2009 ייצור)שנת  שנים 4 עד בגיל חדשים רכב כלי הם הרכב מכלי( 40%)

 .ויותר שנים 10 בני( 29%) אלף 841

 חברתית פעילות ושיתוק תנועה צירי סתימת כדי עד, תחבורתילמשבר  ילובי הנוכחית המגמה קיימות הערכות שהמשך

  31.ישראל במדינת וכלכלית

" ולעתיד המתהווה ונראה את האתגרים תוקשרמ הקשורות באופן הדוק ל"רכבבהמשך המסמך נתאר ונתח חמש מגמות 

 וההזדמנויות בהיערכות לקראת הבאות.

פרטי כאמצעי התחבורה העיקרי, הרי שיש מקבילות רבות הרכב לכי למרות שהניתוח המערכתי מתייחס  ,לציין יש

 .הפתרונות סוגי מבחינת והן והחסמים הבעיות מבחינתהן  –להקשר הלוגיסטי 

 

                                                           
  בשנה שקל אלף 33-כ: 2013-ב בישראל רכב אחזקת עלות(, 2013דה מרקר )   28

http://www.themarker.com/dynamo/1.2204316 

 
  2012  לשנת שנתי וחשבון דין(, 2013הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ) 29

http://www.rsa.gov.il/mianachnu/documents/dochshnati2012.pdf 

 
 רכבים אלף 200-כ 2013-ב החזיקו הגדולות הליסינג חברות 5(, 2014גלובס )30 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000968800   

   
  . בתחבורה הקטסטרופה שמאחורי המספרים: ההתחלה רק וזו ש"קמ 11(, 2016דה מרקר )31

 http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.3065094 

http://www.themarker.com/dynamo/1.2204316
http://www.rsa.gov.il/mianachnu/documents/dochshnati2012.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000968800
http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.3065094
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 אוטומטי ורכב אוטונומי רכב    

 

הדרך אל הרכב האוטונומי לחלוטין, המסוגל לנסוע ללא נהג אנושי כלל, רצופה מכשולים טכנולוגיים, רגולציה וחקיקה. 

רוב החוקרים מניחים שיעברו כמה עשרות שנים עד שחלק גדול מכלי הרכב בעולם יהיו אוטונומיים לחלוטין. יחד עם 

מערכות משוכללות בעשרות דגמים של מכוניות.  מתקדמות מערכות בטיחות אקטיביות פותחו 2016זאת,  כבר בשנת 

,  (ESP) מערכת לבקרת אחיזה :ביניהן, מצבי נהיגה קיצוניים לייצבמסוגלות לקחת את הפיקוד על הרכב מהנהג אלו 

מערכות חכמות אלו מסייעות לנהג האנושי  32 (ILS).חכמהמערכת לבקרת אורות   (ABS),מערכת למניעת נעילת גלגלים

וע בנוחות, משפרות את יעילות הנסיעה מבחינת צריכת הדלק וזמן הנסיעה, ומגבירות משמעותית את הבטיחות של לנס

  .ושל משתמשי דרך אחריםנוסעי הרכב 

הינה פונקציה הכרחית לרכב אוטונומי. יש להדגיש כי קישוריות הרכב האוטומטי איננה בין תשתית לרכב  תתקשור

, הכוללות בין השאר תקשורת, וסביר להניח שייעשה שימוש במגוון טכנולוגיות DSRCמסתמכת בהכרח על טכנולוגיות 

 ובלבד שיספקו את הדרישות לאבטחת מידע ופרטיות. ,גם יישומי סלולר

הגדירה שש רמות של אוטומציה  (The Society of Automotive Engineers)יגוד מהנדסי הרכב ועדת התקינה של א

 :מנת לסייע לתעשיית הרכב ולצרכנים להבין כיצד התעשייה תתקדם בבטחה לעבר הרכב האוטונומי לחלוטין-לרכב, על

 ללא אוטומציה – 0רמה  •

 סיוע לנהג – 1רמה  •

 אוטומציה חלקית – 2רמה   •

 אוטומציה מותנית –3רמה   •

 אוטומציה גבוהה –4רמה   •

 אוטומציה מלאה –5רמה   •

 ותעשיית הרכב דוהרת לעבר הרמות הבאות. 2כאמור,  דגמים חדשים רבים הינם ברמה 

(, platooningכיום קיימים דגמי מכוניות יוקרה עם נהג אוטומטי, שמופעל בכבישים מהירים ובפקקים, נסיעה במבנה )

 ד'. כל הפונקציות הללו אינן בהכרח משחררות את הנהג/ת מאחריות על רכב בכל עת. חניה אוטומטית וכ

אמנם, פונקציות אוטומטיות אינן מחייבות קישוריות ויכולות להתבצע באמצעות חיישני הרכב בלבד, אולם הקישוריות 

מקורות מידע רלוונטיים  והן בהספקת מידע למשתמש תוך ניצולעשויה לשפר את הפונקציונאליות הן בתחום הבטיחות 

אחרים, כגון יומן אישי, מיפוי, מזג אוויר וכד'. במקביל ובכפוף לרגולציה וחקיקה יתחילו לצאת לשוק מכוניות עם 

יכולות אוטונומיות. מכונית עם יכולות אוטונומיות תוכל לנסוע באופן עצמאי )היגוי, האצה, האטה, בלימה( בכל הדרכים 

 ות הזו תאפשר לרכב לנסוע ממקום למקום ללא "נהג אנושי ברכב".ובכל עת. הפונקציונאלי

יכול לנסוע לבד לתדלק, לבצע איסוף קניות מחנויות ולחנות במגרש חניה מרוחק מהבית. האוטונומי למשל, הרכב 

מכונית כזאת אינה עוד באחריות המשתמש והיא מועברת לאחריות היצרן של הרכב או החברה שמפעילה את שירותי 

ויקבל מידע  מתוקשרכב )להלן "מפעיל"(. צפוי שרכב עם יכולות אוטונומיות יחנה פחות וייסע יותר וכמובן שיהיה הר

ומבוקר ע"י  מתוקשרמשאר המכוניות ומהתשתית )תמרורים, רמזורים וכד(. אם הרכב עם יכולות אוטונומיות לא יהיה 

                                                           
32 http://www.consumerreports.org/car-safety/cars-with-advanced-safety-systems/  

http://www.consumerreports.org/car-safety/cars-with-advanced-safety-systems/
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משמעותית בנסועה. מסיבות אלו, רצוי  עלייהוויר בשל ה"מפעיל", נשקפת סכנה להגברה של עומסי תנועה  וזיהום א

שכלי רכב עם פונקציות אוטונומיות יהיו שיתופיים ויהיו מונעים באנרגיה לא מזהמת. הקישוריות תסייע לרכב להשלים 

את המידע מחיישנים במידע עשיר של עדכונים על התנהגות רכבים בסביבה, בקרת תנועה, כבישי אגרה דינמית, חניה 

 ם תמחור דינמי וכד'. ע

 
 דגמים של כלי רכב עם יכולות אוטומטיות שונות – 21איור מס' 

 Press articles, BCG researchמקור: 

 

 " Mobility as a Service –"ניידות כשירות  –מודלי תחבורה מתהווים    

, 2030בתחזית של תעשיית הרכב והניידות לקראת שנת עוסקים השני מחקרים  ומצאך צוות המחקר נשערבסקר ספרות 

 .Deloitte8והשני של חברת  McKinsey7האחד של חברת 

בוצע בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת סטנפורד ובשיתוף בעלי תפקידים  2016משנת  McKinseyהמחקר של חברת  

. כדי להבין את  המגמות 33מחייבים בממשל, חברות הזנק, אקדמיה, משקיעים ועורכי דין שעוסקים בחקיקה

בתעשיות  ראיונות עומק עם מומחים בכירים 30בוצעו מעל  2030המתפתחות בתעשיית הרכב וצרכי ניידות לקראת שנת 

כלכליים, שינויי התנהגות -ברחבי אירופה, אסיה וארה"ב, תוך שימוש במודל אינטגרטיבי בין הנתונים המאקרוהרכב 

 של הצרכנים בתחום הניידות והתפוצה העולה של כלי רכב חשמליים ואוטונומיים.  

 

                                                           
33 McKinsey&Company (2016), Automotive revolution – perspective towards 2030, Advanced Industries January 2016 
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 (: ”automotive revolution 2030“) 2030המחקר מציע ארבע זוויות ראייה למהפכה התחבורתית בשנת 

 תנודות בשוק הרכב ובמקורות הכנסה משוק זה .א

באמצעות שיתוף ניידות, קישוריות ועדכונים של  30% -שוק הממונע בכהמודלים עסקיים חדשים עשויים להרחיב את 

 עלייהטריליון דולר בשנה (. למרות העלייה התלולה שצפויה לרכב שיתופי, תמשך  1.5 -מערכות חכמות ברכב )בארה"ב כ

שנתיים בלבד )ראה בהמשך סעיף "תעשיית הרכב וחברות  2% -במכירת רכב פרטי, אף כי עשויה להתמתן ולהסתכם בכ

 טכנולוגיות" שמרחיב על הנושא (.

 

 שינויים בהתנהגות ניידות של צרכנים .ב

פתרונות ניידות להשתייך לאחד הסוגים של רכב שיתופי. מגמה זאת תצמיח " ותצפוימהמכוניות  10% -כ 2030בשנת 

המודל הקיים שבו רכב אחד מתאים את עצמו  במקום( ,  (fit-for-purpose mobility solutions" מותאמים למטרה

 להלן: 22כמתואר באיור מספר  ,לכל מטרות נסיעה

 

 
  פתרונות ניידות מותאמים למטרה - 22' מס איור

 Automotive revolution – perspective towards 2030, Advanced Industries January 2016, McKinsey&Company, 2016מקור: 

 

" במקום המודל הקיים של "בעלות נסיעה כשירותגם מגמת העיור עשויה להגדיל שימוש ברכב שיתופי ולעודד מודל של "

 רכב".על 

 

 תחרות ושיתופי פעולה חדשים .ג
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תעשיית הניידות תפעל במרחב מורכב ומגוון הרבה יותר מזה שקיים כיום, דבר שיאלץ את השחקנים המרכזיים 

 להתחרות בחזיתות רבות ולשתף פעולה עם המתחרים כדי לשרוד ושפר את רמת השירות לצרכנים.

ו הוצגו בו ארבעה מצבי עתיד אפשריים שנפרשים על שני צירים; נעשה ניתוח שב 34 2015 -מ Deloitteבמחקר של חברת 

 ציר של בעלות על  רכב וציר של מידת השליטה ברכב, כמתואר להלן:

מסוימת במידת מערכות עזר לנהג אך ללא התפתחות משמעותית בשיתוף כלי רכב,  עלייהשינוי הדרגתי שכולל  (1

 דומיננטית. עדיין תישארכך שבעלות על רכב 

בשירותי רכב שיתופי,  ישתמשור שינוי משמעותי בו רוב האנשים וצתירכב השיתופי התפשטות השימוש ב (2

 התפתחות משמעותית במידת השליטה אוטונומית על רכב.לא תהיה עדיין  עם זאתבמקום בעלות על רכב. 

 היה בנסועימין עלאישית. זהו תרחיש מסוכן שמז תישארבעלות על רכב האך , המהפכה של רכב ללא נהגהשלמת  (3

 מה לתופעות שליליות אפשריות אחרות.יוע

 נגישות, שיתופיות ויכולת להסיע רכב ללא נהג. יושגו במקבילהתרחיש האופטימי ביותר שבו  (4

 

 
 תרחישי ניידות בעתיד – 23' מס איור

 The future of mobility, how transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem, Deloitte 2015 :מקור

                                                           
34 The future of mobility, how transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem, Deloitte 
2015 
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 במחקר לעיל הוצגו גם עליות נסיעה בכל אחד מהתרחישים.

 
 עלויות למייל בכל אחד מתרחישי העתיד – 24' מס איור

 The future of mobility, how transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem, Deloitte 2015 :מקור האיור

 

יש השלכות  על נגישות ותעסוקה של שכבות שונות באוכלוסייה ולכן נודעת להן משמעות רבה מבחינה הנ"ל לעלויות 

( הוא 4, לכן תרחיש )3להוזיל את מחיר התחבורה פי  כלכלית וחברתית. הערכת המחקר מצביעה  על אפשרות עתידית

 התרחיש אליו יש לשאוף.

מעריכים את שירותי הצרכנים כי מצא נ McKinseyבמחקר של . לצד התועלות למשק נוצרות גם תועלות לפרט

 .25מס' הקישוריות החדשים ומוכנים אף לשלם עבורם, כמתואר בתרשים 
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 מתוקשררכב שירותי בהרצון לשלם ולהחליף יצרן רכב במנוי  – 25' מס איור

 McKinsey Connectivity and Autonomous driving Survey 2014 and 2015 מקור:

 

דבר זה מצביע על הכרה של ציבור הנהגים בתועלת של הטכנולוגיות החדשות ובנכונות לעבור למודל של "נסיעה כשירות" 

 ות על רכב".במקום המודל הקיים של "בעל

 

 תעשיית הרכב וחברות טכנולוגיות .ד

 

טריליון דולר בשנה. לצד  2 –להלן מפרט את רכיבי תעשיית הרכב בארה"ב שהכנסותיה השנתיות מוערכות בכ תרשים ה

וכד'.   IBM ,Samsungתעשיית הרכב המסורתית נכנסות לשוק התחבורה חברות תוכנה ומחשבים כמו גוגל, אפל, טסלה, 

 הרכב העתידי.התפתחות ביש להניח שהתחרות המוגברת תשחק תפקיד חשוב 
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 הרכב ההכנסות של תעשיית הרכב – 26' מס איור

 The future of mobility, how transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem, Deloitte 2015 מקור:

 

פניה וייווצרו הסטות ערך ברכיבים שונים של שוק זה, שעשויות להשפיע רבות על תעסוקה,  תשנהתעשיית הרכב 

 כלכלה וחברה, כמפורט בתרשים להלן: 
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 תנודות אפשריות בתעשייה ובהכנסה – 27' מס איור

 The future of mobility, how transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem, Deloitte 2015 מקור:

 

להרוויח מהמהפכה הקרבה  צפויתעשיית הרכב בעולם תחווה שינוי משמעותי ביותר. חלקה  -פוטנציאל ייצוא 

בארה"ב, אירופה  נמצאוחלקה להינזק קשות. ישראל לא תרמה רבות לתעשיית הרכב העולמית, שמרכז הכובד שלה 

מוניטין בפיתוח מערכות  ישכאומת חברות הזנק,  ,ישראללויפן. אולם נראה שהמגמה הזאת משתנה בימים אלו. 

לפיתוח יישומים וטכנולוגיות שיסייעו להצלחת המהפכה  למנף את המהפכה בתחבורה והיא יכולהמתוחכמות 

 העולמית.התחבורתית בארץ אך גם יאפשרו  לחברות הישראליות למקם את עצמן כמובילות את המהפכה 
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בשם "בלי ששמתם לב: כך הפכה ישראל למעצמה בתחום הרכב", מאת  29/9/16-מרקר ב-במאמר שפורסם בדה

 אפים ישראליים:-שים בענף הרכב, שבהם יש ייצוג מכובד לחברות וסטארטתחומים חד 5אלירן רובין, מונים 

 מיליון דולר 48ואלנס שהושקעו בה  – תשתית .1

מיליון  9מיליארד דולר, אינוביז שגייסה  9.5 -מובילאי שהונפקה ב – ראיה ממוחשבת וחיישנים ברכב .2

 מיליון דולר 37מיליון דולר, פורסייט שגייסה  14.5דולר, נקסאר שגייסה 

מיליון דולר, גרינרואד  3מיליון דולר, אוטונומו שגייסה  40אוטוטוקס שגייסה  – תקשורת ואנליטיקס .3

 מיליון דולר 85שגייסה 

מיליון דולר, גט שגייסה  84ווייז שנמכרה במיליארד דולר לגוגל, מוביט שגייסה - וניווט תחבורה שיתופית .4

 שמצליחה ללא השקעה חיצונית.   iGo -מיליון דולר ו 137מיליון דולר, ויה שגייסה  520

  60%מיליון דולר, ארילו שמכרה  70 -מיליון דולר, טאוורסק שנמכרה ב 30ארגוס שגייסה  – סייבר .5

 מיליון דולר. 5מיליון דולר וקרמבה שגייסה  10תמורת ממניותיה 

ממקורות ניידים מגוונים כגון, רשתות סלולריות  תיתחבורחברות ישראליות בולטות בפיתוח מידע  ישנןבנוסף 

 . 35intelligent mobilityוכעת גם בתחום  GPS-ו

קדמיה ותעשייה ביטחונית. עידוד ממשלתי כל אחד מהתחומים לעיל ניתן לזהות כהתמחות ישראלית הודות לא

להפוך את ישראל לאתר ביטא וליצור שדות ניסויים שימשכו תעשיות רכב עולמיות עשויים ורגולציה מתאימה 

זיהתה את פוטנציאל המו"פ הישראלי  2010 -לייסד אתרי מחקר ופיתוח בישראל, כדוגמת ג'נרל מוטורס שכבר ב

 ופתחה מרכז פיתוח בהרצליה.

 

 תחבורה ציבורית ושיתופית   

 תחבורה ציבורית עשויה ליהנות מהמהפכה התחבורתית במספר היבטים:

 הענקת עדיפות ברמזורים •

 נסיעה חלקה ונעימה יותר •

 המתנה בתחנותמשכי הגעה והקטנת זמני של הגדלת דיוק ואמינות  •

 עול ע"י שימוש ברכבים אוטונומייםהקטנת עלויות תפ •

ל, רגבהליכה בבשל העלייה בביקוש כתוצאה של שימוש באמצעים אלטרנטיביים )הגדלת תדירות קווים  •

 רכב שיתופי(שימוש במוניות ונסיעה באופניים, רכיבה ב

 שירות מותאם ביקוש דינמי •

 שירות במגוון רחב של סוגי תחבורה •

 

 הנפוצים הרעיונות אחד. הממונעת התנועה בתחום חדשניות ניידות פרדיגמות מתפתחות אחרונותה בשנים

 .בתחבורה שיתופיות של שונים מודלים שמאחד, שיתופית תחבורה הינו בעולם שונות בערים שצומחים והמבטיחים

 

                                                           
35 Transport Systems Catapult Technology Strategy 2016 
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 בעיקר: הינה השיתופית התחבורה מטרת

 פרטי ברכב התלות הקטנת ▪

 והחניה התחבורה עלויות הוזלת ▪

 חניה ובחיפוש תנועה בפקקי שמתבזבז זמן חסכון ▪

 האוויר זיהום הקטנת ▪

ממחקרים בעולם עולה שמעבר מרכב פרטי לרכב שיתופי מעלה את הביקוש לנסיעות באמצעי תחבורה אלטרנטיביים 

 ובפרט תחבורה ציבורית למיניה )אוטובוסים, רכבת קלה, רכבת וכד'(.

    

 של רשת הכבישים מידע וניהול אופטימלי

המידע על  מתוקשרלנטר תנועה של כלי רכב ברשת הכבישים לצורכי תכנון, ניהול ובקרה. בעידן של רכב ניתן כבר כיום 

יהיו ברמות דיוק גבוהות בהרבה מאלו שניתן  משכי נסיעהכמויות תנועה ממוצא ליעד, כמויות תנועה בקטעי כביש ו

רכב מידע בזמן אמת ולנהל את רשת הכבישים להשיג כיום ואפשר להניח שהעלות תרד. יתר על כן, ניתן יהיה להעביר ל

בצורה אופטימלית באמצעות מדדים מתאימים ותמחור דינמי. התמחור יכול לקחת בחשבון את מקדם מילוי של רכב 

ולתמרץ באמצעות מחיר נסיעות של רכב עם יותר מנוסע בודד, לצמצם נסיעות של רכב ריק ללא נהג ורכב עם נוסע בודד. 

לבצע באמצעות העדפות, קנסות ופרסים כספיים בכבישים השונים ובחניה כדי לווסת בין ביקוש להיצע  ניהול יעיל ניתן

בהתאם למדיניות. הקישוריות לרכב מאפשרת לבצע זאת ללא עלות מיוחדת של התקנת חומרה ברכב ותוך ניצול המידע 

 המדויק על מצב התנועה.

 

 .36Car2Carבאמצעות תרשים שהוכן במסגרת קונסורציום  ניתן להדגיםאת החידושים הצפויים על ציר הזמן 

Car2Car  ,הינו קונסורציום אירופי של קישוריות לרכב שכולל יצרני רכב מובילים כמו, פולקסוואגן, אאודי, מרצדס

 וכן  Bosch, Commsignia, Autotalks, Densoוולוו, הונדה פורד ועוד, יחד עם יצרני תקשורת לרכב מובילים כגון 

 .Siemens, Kapschחברות אינטגרציה כמו 

 חמישה. מפת דרכים זו כוללת V2X  ע"י הקונסורציום מתוארת מפת דרכים של יישומי 2016במצגת שפורסמה במרץ 

 להלן: 28שלבים כמתואר באיור מספר 

 ;מידע ליצירת תמונת מצב ברכב )התרעות ומערכות עזר לנהג( -1שלב 

 ;ומערכות אקטיביות שמגיבות למידע ללא התערבות נהג )כגון, בלימה אוטומטית ושמירת מרחק(חיישנים ברכב  -2שלב 

 ;נהיגה משופרת ע"י שיתוף פעולה בין כלי הרכב -3שלב 

 ;נהיגה משופרת ע"י שיתוף פעולה בין כלי הרכב, תשתית ומערכות לניהול של רשת הכבישים -4שלב 

 ;נהיגה ללא תאונות וללא נהג -5שלב 

 .2030 שנת בתוך כעשור. לדעתנו אכן ניתן לממש את החזון הזה עד 4 -ו 3פי של מפת הדרכים להגיע לשלבים הצ

 

 

                                                           
36 https://www.car-2-car.org/index.php?id=5  
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 V2Xמפת דרכים להתפתחות יישומי   -  28איור  

  The Car-2-Car Communication Consortium Roadmaps beyond Day-1- march-2016 -מקור 
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 בעקבות המהפכה הצפויה בתחבורהדוגמאות לתכנון אסטרטגי בעולם 

  

מדינות רבות זיהו את המהפכה המתהווה בתחום התחבורה והכינו תכניות אסטרטגיות להתמודדות טכנולוגית 

 וחברתית לקראת העתיד.

 המקום לפרט את התכנונים האסטרטגיים מהעולם, אולם מצאנו לנכון לתת מספר דוגמאות מאירות עיניים: זהאין 

. החזון של מרכז זה להפוך את Transport Systems Catapult (TSC)בבריטניה הוקם מרכז לחדשנות תחבורה  .א

בריטניה למובילה בעולם בחדשנות טכנולוגית בתחום התחבורה באמצעות שילוב המנהיגות  בתמורות 

 ים למימוש מטרותיו:.  המרכז פועל בשלושה מישורIntelligent Mobility  37)) בניידות של אנשים וסחורות

הפעולה בין הממשל, התעשייה, רשויות תחבורה,  פיושיתוהגברת התקשורת  –Relationships)יחסים ) •

 עסקים קטנים ובינוניים והאקדמיה.

 Intelligentיצירת הזדמנויות ונטרול סיכונים בדרך למימוש שירותים ומוצרים חיוניים עבור  –טכנולוגיה  •

Mobility. 

 תמיכה ביצירה ופיתוח של עסקים חדשים והרחבה של עסקים קיימים. – (Commercialisation)מסחריות  •

 התפרסם דו"ח מפורט שהוכן עבור עיריית לוס אנג'לס בארה"ב בשם: 2016באוגוסט  .ב

 "38A Transportation Technology Strategy for Los Angeles -"Urban Mobility in a digital age  

 חמישה קווי יסוד למדיניות:בדו"ח הותוו 

 ;הגדרת תחומים לשיתוף •

 ;אימוץ עקרונות לפרטיות •

 ;פיתוח תקן לשיתופי מידע •

 ;יצירת תכנית אב אזורית לאינטגרציה מערכתית •

 .ייסוד קווי יסוד לעיצוב תשתית דיגיטלית •

 שנים(. +6"עתיד" )-שנים( ו 3-5שנים(, "מחר" ) 0-2תקופות זמן; "היום" ) שלושהתוכנית חולקה ל

בטווח הזמן המידי )היום( הומלץ לטפל במידע; מצאי מידע קיים, יצירת רשימת סוגי מידע רצויים נוספים וקביעה של 

 סדר עדיפות, הגשמה של חוזה לניתוח נתונים בד בבד עם הגדלת יכולת ניתוח ויצירת מפת דרכים למקורות מידע חדשים.

ות המידע ליישומים מגוונים ושיתופי מידע מסוגים שונים. בעתיד יש בטווח הזמן הקרוב )מחר( מומלץ לטפל בזמינ

 לאפשר הפעלה גמישה של מערכות תחבורה ועידוד גורמים פרטיים להפעלת שירותי תחבורה מתקדמים. 

  

                                                           
37 Transport Systems Catapult Technology Strategy 2016 
 
38 Ashley Z. Hand (2016), Urban Mobility in a digital age - A Transportation Technology Strategy for Los Angeles 
http://www.urbanmobilityla.com/strategy/  
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המקביל.  ם. הרעיון המרכזי לפעול בשני ערוציהדרך למימוש החזון של ניידות עירונית את תסכמתיהאיור הבא מתאר 

 מצד אחד, לממש פלטפורמה לחדשנות בתחום הניידות שבנוייה על מידע כשירות, ניידות כשירות ותשתית כשירות.

מהצד השני ליצור מדיניות, הדגמות, פיילוטים ולקדם שיפורים בתשתית וברכב כדי להתקדם לכיוון של תחבורה 

 אוטומטית.

 

 
 מוש חזון הניידות העירוניתתיאור סכמתי של פעולות למי – 29מס'  איור

 Urban Mobility in a digital age - A Transportation Technology Strategy for Los Angeles, 2016 מקור:

 

 

 יש לציין שמטרופולין לוס אנג'לס דומה מבחינת גודלה ומספר תושביה למדינת ישראל.

 

. התוכנית בנויה על חזון ובו ארבעה 203039בשנת יצאה סינגפור עם תכנית אסטרטגית לתחבורה  2014בשנת  .ג

נדבכים; מידע, אינטראקטיביות )יחסי גומלין בין מידע ומערכות(, השענות על מערכות עזר להגברת 

 הבטיחות בדרכים וניידות ירוקה שמקטינה שימוש בדלק.

  2020תה להפעיל עד שנת סינגפור השלימה מכרז להקמה של תשתית תקשורת קצרת טווח על כל רשת הדרכים ובכוונ

 (. V2Xמערכת משוכללת כלל ארצית של כבישי אגרה תוך התבססות על קישוריות בין רכבים ובין תשתית לרכב )

  

                                                           
39 Smart Mobility 2030. https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/RoadsMotoring/files/SmartMobility2030.pdf 
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 מיפוי תועלות ועלויות –נספח ב' 

 

 מיפוי תועלות

העיקריים המשפיעים לעיל( של הגורמים ונספח א'  6מיפוי התועלות המובא בפרק זה מבוסס על ניתוח מערכתי )פרק 

 .ומושפעים מההתפתחויות הטכנולוגיות

ישראל, נעשתה הערכה של התועלת הכלכלית בעידן  ITSע"י קבוצת העבודה של  2015במסגרת עבודה שבוצעה במהלך 

ים.  מהערכה ראשונית של חלק מהתועלות, שמתבססת על מחקרים מחו"ל, מתוקשריהיו בישראל מהרכבים  100%שבו 

לשנה. התועלת הנ"ל נובעת מהקטנה משמעותית של מספר הנפגעים ₪ מיליארד  10פוטנציאל שעולה על מדובר על 

בתאונות דרכים )הרוגים, פצועים ונזק לרכב(, הקטנת עומסים ברשת כבישים וחניות והקטנת זיהום האוויר. בנוסף 

וי זמן אבוד, מידע תחבורתי מדויק לתועלות לעיל קיימות גם תועלות נוספות שמתבטאות בהעלאת איכות חיים, פינ

, אך יש להן ערך רב. 2015-לצורכי ניהול ואופטימיזציה של התנועה ברשת הכבישים. תועלות אלו לא כומתו בעבודה ב

 גם אם הכימות אינו מדויק, אין ספק שמדובר בתועלת של מיליארדים רבים בשנה.

ים. במסמך להלן מתוקשרתידי שבו כל כלי הרכב הינם , התייחסה לתרחיש ע2015-הערכת התועלת הנ"ל, שבוצעה ב

ים. חלק זה יעלה בהתמדה במשך השנים הבאות, כך מתוקשרנתייחס למצבי ביניים שבהם רק חלק מכלי הרכב 

וההבנה  מתוקשרים. מדיניות קליטה נבונה של הרכב המתוקשרקיים צפי כי כל כלי הרכב יהיו  2030שבסביבות שנת 

ים מתוקשררכב חיונית להצלחתו של הרכב האוטונומי עשויה להגדיל את קצב החדירה של רכבים ה שקישוריות בין כלי

והאוטונומיים בישראל. בניהול נכון של התהליך ניתן ליצור שינויי משמעותי ביותר ביכולת הניוד של כל שכבות 

 האוכלוסייה במדינת ישראל ולהניע שינוי חברתי וכלכלי משמעותי ביותר.

 מרכיבים עיקריים: חמישהמורכבת מ מתוקשרשעשויה לנבוע מפיתוח תשתית של רכב התועלת 

 הקטנת הגודש בכבישים והקטנת זיהום האוויר .א

 חסכון בזמן נסיעה שמתבטא בהגדלת פריון למשק. (1

 .דלק בעלויות חסכון (2

 .(רכב מכלי)פליטות  סביבתיות בעלויות חסכון (3

 פצועים והרוגים.שיפור הבטיחות בדרכים ועמה הקטנת כמות  .ב

 חסכון בהקטנת סלילה של כבישים חדשים. .ג

 Intelligent Mobility -בתחום ה ישראל תועלות מחיזוק .ד

 פיתוח ויצוא של טכנולוגיה ישראלית  (1

 .בתחום אנושי הון של העצמה (2

 .בנושא ל"בחו מקבילים גורמים מול פעולה שיתופי -שיפור ביחסים בין לאומים  .ה

 

הקטנת זיהום )כולל  רכב לצורך הקטנת הגודש בכבישים-התועלת מהטמעה של קישוריות כליבהמשך נתמקד בהדגמת 

 ושיפור הבטיחות בדרכים )מרכיבים א' וב' הנ"ל(. (האוויר
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שנתיות  עבודה שעות מיליון 850 -כ של תוביל לאובדן בכבישים בישראל  , שמגמת התעצמות הגודש40קיימת  הערכה

 55-כ בישראל הרכב כלי נסעו 2015 בשנת, ס"הלמ נתוני לפי₪.  מיליארד 25 -כ שלשנתי  תוצר ואובדן ,2030-ב בפקקים

 בכבישים הצפיפות הנתונים, לפי .2000 שנת מאז 50% של מתמשך וגידול ,2014 לעומת 4.6% של עלייה, מ"ק מיליארד

 גדולים הרכב, כלי ובמצבת השנתית בנסועה הגידול קצב, 2000 שנת מאז שחלו השינויים בבדיקת  –לגדול  ממשיכה

 מאז 69%-ב עלה הכבישים על הרכב כלי ומספר 50%-ב זינקה השנתית הנסועה. ובשטחם הדרכים באורך הגידול מקצב

 בלבד. 17%-ב עלה ואורכם ,40%-ב גדלבאותה תקופה  הכבישים שטח, מנגד. 2000 שנת

 יש צורך בכלים לניהול הביקוש ברשת הכבישים כדי לבלום מגמה זו ולהבטיח נגישות וזמינות תחבורתית,

 (.(Travel Demand Management  ,וויסות של הביקוש הגובר לנסיעות ברכב פרטי ייפגע הבסיס ללא יתר על כן

 החיוני של נגישות לעבודה, מתן שירותי חירום, בריאות ולוגיסטיקה, עד כדי שיתוק של מרקם החיים במדינה. 

לצורך הבחינה נשתמש במודל שמתואר  ינוי ביחס ביקוש/היצע לבין המהירות בכבישים. נבחן את ההשפעה של הש

מתאר את ההשפעה על העומס כתוצאה מגידול בכמות כלי הרכב בישראל  30איור מס' במפורט בנספח ג' למסמך זה. 

ובהנחה שהביקוש  2016 , כאשר נקודת הייחוס מתייחסת למצב הנוכחי בשנתבשנה( 2% -)בהנחת המשך גידול נוכחי של כ

הנוכחי גדל פרופורציונית עם גידול בכמות הרכב. ידוע לנו שהנחה זו הינה תיאורטית ובפועל הביקוש משתנה דינמית 

 של בחירת אמצעי תחבורה, ויתור על נסיעות, שינוי דפוסי נסיעה וכד'.בשל החלטות משתמשי הדרך ובבחירה מושכלת 

בהתוויית מתודולוגיה לניתוח השפעה של שינויים ביחס בין ביקוש להיצע. יחס זה עתיד מטרת הניתוח להלן הינה 

 עד כיום. 2000להשתנות בקצב גבוה בהרבה בשנים הבאות מאשר חווינו משנת 

 

 בביקוש עלייהנסיעה כתלות של במשכי שינויי  – 30איור מס' 

                                                           
. אדווה מרכז ,2000-2012, בישראל התחבורה תשתיות של התיקצוב מדיניות על: גודש יותר, כבישים יותר(, 2013) סופר. ע 40

20131.pdf-content/uploads/2015/01/transport-http://adva.org/wp  
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בכבישים עמוסים בהם המהירות  במשכי הנסיעה 3% -בביקוש גורמת לעלייה של כ 1%של  עלייהמתוך התרשים עולה ש

קמ"ש.  11בכבישים בהם מהירות ממוצעת במשכי הנסיעה  5% -ה של למעלה מיקמ"ש ולעלי 18הממוצעת הינה בסביבות 

בכבישים  משכי הנסיעהב 17% -תגרום לעלייה של כ יםבכמות הרכב 5%ה של יעלי ;התופעה מחמירה עם עליית הביקוש

 בכבישים בהם במשכי הנסיעה 32% -ולעלייה של למעלה מ ,קמ"ש 18עמוסים בהם המהירות הממוצעת הינה בסביבות 

 קמ"ש. 11מהירות הנסיעה הינה 

היא שללא טיפול שורש בבעיית העומס, העלייה בכמות כלי הרכב ובביקוש לנסיעות במדינת ישראל המתבקשת המסקנה 

א להחמרה משמעותית בעומסי התנועה ולשבש ניידות אנשים וסחורות בתוך שנים ספורות בלבד, עד כדי עלולה להבי

 פגיעה בפעילויות חברתיות וכלכליות חיוניות ושיתוק של שירותים חיוניים. 

 :V2Xבמסגרת עבודה זו אנו מדגישים שני כלים עיקריים לטיפול בבעיית הגודש שמסתמכים על טכנולוגיות 

רכב -ציפוף כליבאמצעות של קיבולת רשת הכבישים הקיימת, לא ע"י הקמת תשתיות נוספות, אלא  הגדלה .1

 .V2Xשמסתמכת על  CACCהמתאפשרים ע"י  –ונסיעה הומוגנית במהירות גבוהה 

כלים מוניטריים דינמיים )ובפרט תשלום דיפרנציאלי עבור השימוש בתשתית( שישמשו כבסיס למערכת  .2

ופיתוח  V2Xתמריצים כספיים לשינוי התנהגויות נסיעה, שפיתוחם ויישומם מתאפשר הודות לשימוש ביישומי 

ות )לפי מיקום מתן תמריצים לאוכלוסיות נבחרממשקים בינם ובין מערכות לתמחור נסיעות בזמן אמת. 

פרטי, שיתופי, ציבורי, מזהם, וכיו"ב( ועידוד שיתוף כלי רכב ככלי מרכזי להעלאת תפיסות  –מגורים, סוג רכב 

 בכלי רכב פרטיים, להקטנת עלות נסיעה ולשיפור שירותי תחבורה ציבורית. 

בין הרכבים. שני הנושאים  בכדי להדגים את התועלת, נבחן לעומק את נושא הגדלת הקיבולת כתוצאה מהקטנת המרחק

האחרים, הקשורים לפיזור טוב יותר של הביקוש במהלך היום ובמרחב וכן ציפוף כמות הנוסעים כגון עידוד לתחבורה 

של לפחות עשרות אחוזים על תוספת הקיבולת נוספת נם נושאים חשובים ביותר שיכולה להיות להם השפעה יציבורית, ה

נדרש לבצע כי לדעתנו שאים אלו הנו מורכב ומעבר להיקף של המחקר הנוכחי. נדגיש של הדרך. כימות התועלת של נו

 הערכה כזאת לפני יישום מלא של מערכת לניהול ביקושים בקנה מידה גדול. 

 

 מרחק בין רכבים   

. 41להגדלת קיבולת מרשת כבישים והקטנת עומס משמעותית מתוקשרמחקרים בעולם מצביעים על פוטנציאל של רכב 

קמ"ש. בעוד  80ים להקטין את המרחק בין כלי רכב במהירויות גבוהות מעל מתוקשרדבר זה נובע מיכולת של כלי רכב 

שניות  0.5ים ניתן לשמור על מרווח של מתוקשרשניות בין כלי רכב, ברכבים  1.4שנהג אנושי שומר על מרווח ממוצע של 

משכי מכאן מסיקים על תועלת רבה להפגת עומס והקטנה משמעותית של  (van Arem et al., 2006). בנסיעה בטוח

חדירה הינו טכני ויש עליו  100%ים. בעוד שניתוח התועלת בתרחיש מתוקשרמכלי הרכב הינם  100%כאשר  נסיעה

קונצנזוס במחקרים אקדמיים, הרי שניתוח תרחישים של תחילת הדרך בהם צפויים להיות אחוזי חדירה קטנים אינו 

טכני והוא מצריך הנחות הן לגבי המדיניות שננקטת בכבישים והן הנחות על התנהגות של נהגים שאמורים להחליט על 

 הפעלה של מערכות רכב לצמצום מרווח בין כלי רכב. 
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נתיבים  3ים. לפי הספרות, נתיב ייעודי בכביש שמכיל מתוקשרלמשל השפעה של הנחת קיומו של נתיב ייעודי לכלי רכב 

עדיין  60%וגם אז השיפור בתנועה אינו דרמטי כי  40%הינם מעל  מתוקשרדק רק כאשר אחוזי החדירה של רכב מוצ

כ"ר שמצריכה המתנה,  4-5( של (Platooning"תקועים" בשני נתיבים במהירות נסיעה איטית. גם נסיעה במבנה 

יעים למסקנה שיש צורך באחוזי חדירה  התארגנות והשתלבות בתנועה לא מניבה תועלת רבה. לכן חלק מהמחקרים מג

( כדי שתתקבל תועלת משמעותית כתוצאה מהקלה על עומסי תנועה. מסקנה זו שמרנית לדעתנו בשל 60%גבוהים )מעל 

ים באחוזי חדירה קטנים. בהמשך נראה שניתן לשפר מתוקשרהנחות יסוד שגויות לגבי האופן שבו ניתן לנצל כלי רכב 

 .30% -ל 5%הנסיעה כאשר אחוזי החדירה הינם בין  משמעותית את מהירויות

יכול להפעיל יישום "עקוב אחרי רכב  מתוקשרים וכן שרכב מתוקשראנו מניחים שניתן לסמן באופן ברור כלי רכב 

שניות מהרכב שלפניו )זהו מרווח שמרני  0.7שלפני". עם הפעלת היישום הרכב יכול לשמור מרווח זמן קבוע של  מתוקשר

המינימלי שמסומן בירוק במערכת מובילאיי(. זה הינו מרווח  (van Arem et al., 2006),  שניות  0.5מרווח של לעומת 

קמ"ש, ומכאן  80במהירות של  1.75ים ניתן להגדיל את צפיפות כלי רכב פי מתוקשרמהרכבים הינם  100%בתרחיש בו 

למעשה להגדיל את הקיבולת של הכביש, מבלי להקטין את המהירות וזאת תוך התחשבות באורך ממוצע של כלי רכב 

 '(.גנספח פירוט ב)ראה 

רכב ונסיעה הומוגנית במהירות גבוהה אינם הגורמים היחידים שיביאו לשיפורים במאפייני זרימת כלי -ציפוף כלי

לת הקיבולת של תשתיות הכבישים. גם ניהול התור בצמתים מרומזרים, המהווים לעתים קרובות "צווארי הרכב ולהגד

סטרית בין הרכבים והרמזורים -הבקבוק" של המערכת התחבורתית, יהפוך להיות אפקטיבי יותר הודות לתקשורת דו

ור בצמתים מרומזרים בעידן הרכב )ודרכם למרכזי הבקרה(.  בספרות טרם נבחנה התועלת הנובעת מייעול משטר הת

. במסגרת עבודה זו ננקטה גישה 100% -, ובפרט לא נבחנו תסריטי ביניים בהם אחוז החדירה נמוך ממתוקשרה

 שמרנית ובה התייחסות רק לתועלת כתוצאה מצמצום זמן אבוד על הכבישים עצמם ולא בצמתים.

ים ייסעו במקרה בצמוד, עם יכולת להפעיל מתוקשרככל שיגדל אחוז החדירה יגדל גם הסיכוי לכך שכלי רכב שנדגיש  

יישום "עקוב אחרי רכב מלפנים". התרשים הבא מתאר את השיפור במהירות הנסיעה בכבישים כתלות באחוזי חדירה, 

 .אפקטיבית של הסיכוי להפעלת היישום הנ"ל עלייהללא פעולות מיוחדות ל
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 ללא ניהול ועידוד – מתוקשרשיפור במהירות התנועה כתלות באחוז החדירה של רכב  – 31איור מס' 

 

 

 עם ניהול ועידוד רשויות – מתוקשרשיפור במהירות התנועה כתלות באחוז החדירה של רכב  – 32איור מס' 
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 חסכון בזמן נסיעה שמתבטא בהגדלת פריון למשק

 1000 -של רשת כבישים" נמדדו משכי נסיעה בפועל של רשת כבישים מצומצמת של כבמחקר "מדדים לרמת שירות 

מיליון  25 -שעות ברשת זו ביממה שמסתכמים בכ 74000התבזבזו  2015בשנת  42ק"מ והוערך זמן אבוד על רשת זו.

שהרשת  ק"מ. בהערכה שמרנית 13000-שעות בשנה. רשת הכבישים הבינעירונית בישראל הינה באורך כולל של כ

מיליון  75 -הינו כ 2015מכלל הרשת הבינעירונית בישראל, הרי שהזמן האבוד השנתי בשנת  1/3המצומצמת מייצגת 

, 2030-ב בפקקים עבודה שעות מיליון 850 של , שמגמת התעצמות הגודש תוביל לאובדן43קיימת  אמנם הערכהשעות. 

 .2030בשנת  שעות בשנה כחסם תחתוןמיליון  100-אולם לצורך הערכת התועלת בחרנו להסתפק ב

לפיכך הערך הכספי . 44"תנוהל פרל בקירוב ₪  02 -כ היא 2016 לצורך החישוב הנחנו כי העלות לשעת נסיעה במונחי 

מנתח את התועלת שנובעת בתחום הרכב האוטונומי, חשוב  מחקר₪. מיליארד  2 -השנתי למשק של אבדן זמן הינו כ

. למעשה היכולת להקטין מרחקי נסיעה ברכבים 45מהיכולת להקטין מרחקים בין כלי הרכבמחסכון בזמן כתוצאה 

 מהזמן שמתבזבז 60% -יחסך כ V2X כמעט מלאה שלבהטמעה ש המחקר מניח ים ורכבים אוטונומיים זהה. מתוקשר

בפקקים ובעומס בארה"ב. מכאן ניתן להסיק , שבהנחת סדרי גודל דומים של הפחתה בזמני נסיעה ברשת הכבישים 

 ₪.מיליארד  -כ 1.6התועלת שנובעת מהקטנת זמן אבוד הינה הישראלית, 

 

 דלק בעלויות חסכון

 

 דלק ליטר 2 -המחקר נחסכים כ הערכת לפיגם הערכה של חסכון בעלויות הדלק בארה"ב.  התנעש 46לעיל במחקר

 מיליון ליטר דלק. 200 -ניתן להסיק שבעומס מתבזבזים כ מכאן .עומס בשעת

שעלות ליטר דלק  ובהנחהמהדלק שמתבזבז בפקקים  60% -כ יחסךי V2Xההנחה שבהטמעה כמעט מלאה של  לפי

 ₪.מיליארד  0.6-כ הינה בדלק מחסכון שהתועלתנקבל ₪  5 -הינה כ

 

 

 

 

                                                           
משרד התחבורה.  . מסכם דוח, בישראל הראשיות הדרכים של השירות לרמת מדדים(, 2015) פלדמן י., טולדו ג., גרא-בר ה.  42

-memshal-rashiyot&catid=108:pub-ption=com_content&view=article&id=3150:drahimhttp://he.mot.gov.il/index.php?o
c&Itemid=153  

 
. אדווה מרכז ,2000-2012, בישראל התחבורה תשתיות של התקצוב מדיניות על: גודש יותר, כבישים יותר(, 2013) סופר. ע 43

 20131.pdf-content/uploads/2015/01/transport-http://adva.org/wp 

 
 2102 דצמבר, ירושלים. תחבורתיים פרויקטים כדאיות לבדיקת הנחיות - 2102 ת“פר נוהל 44

http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf  

 
45 D.J. Fagnant, K. Kockelman (2015). Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and 

policy recommendations, Transportation Research Part A, 77, 167-181 

 
46 D.J. Fagnant, K. Kockelman (2015). Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and 

policy recommendations, Transportation Research Part A, 77, 167-181 
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http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf
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 מהקטנת זיהום אוויר הנובעת התועלת

 

 חלקיקי חומר בגין )הנגרמת אוויר לזיהום האוויר. חשיפה זיהום השפעות של הכלכלי מתאר את האומד 47נוהל פר"ת

10PM  בכלי ובעיות נשימה קשיי בשל אשפוזים(,  30 גיל )מעל תמותה:בריאותיים לסיכונים גורמת לריאות( החודר 

עבודה. בנוסף קיימות עלויות חיצוניות הנובעות מפליטתם של  ימי ואסטמה ואובדן ברונכיט מקרי הדם, שכיחות

, מזהמים לפי העלות התפלגות, שערכן איננו מחושב בנוהל פר"ת. CO -ו NOx ,PM2.5 ,VOCמזהמים נוספים: 

 23% מהווה רק שהוא למרות החנקן תחמוצות של מפליטתן נובעת מתחבורה פליטות בגין מהעלות 70% כי מעלה

זיהום ל החיצוניות המשויכות תיועלוה ביבה,סת המשרד להגנדו"ח של הע"פ  .48הפליטה מתחבורה מסך כמותית

 4.5 -מסתכמות בכ( PM10, אך ללא SO2 -ו NOx ,PM2.5 ,,VOC CO)ובפרט מזהמים  מתחבורה בישראל

. מסך הזיהום מתחבורה 70% -לזיהום אוויר מסתכמת בכ התחבורה היבשתיתתרומת להערכתנו . 49לשנה₪ מיליארד 

מכאן . 60%50 -בותקטין את הזיהום בכבישים תצמצם את העומסים  2XV טכנולוגיית כפי שנטען בסעיף הקודם,

 .2012במונחים של  (60%*70%*4.5)  ₪מיליארד  1.9 -שהתועלת מהקטנת זיהום האוויר מוערכת ב

 

גז חממה התורם שהינו , 2COמשתחרר לאטמוספירה  בתהליך של שריפת דלק יש לציין בנוסף למזהמים הנ"ל,

יחד עם זאת תרומתו של סקטור  משמעותית להתחממות גלובלית ושינוי אקלימי, שאף להם עלויות סביבתיות.

וגם בעבודה זו לא  - התחבורה בישראל לעלות הסביבתית הנ"ל איננה מכומתת בדו"ח של המשרד להגנת הסביבה

 , למרות חשיבותו.מרכיב זה כומת

 

 דרכים תאונות ממניעת הנובעת התועלת

ים יהיו מתוקשרתועלת הנובעת ממניעת תאונות דרכים, שכן רוב כלי הרכב ה צפויה V2Xבעקבות הטמעת יישומי 

מצוידים במערכות עזר לנהג, פאסיביות ואקטיביות. לכן גם אם התועלת הישירה מקישוריות באחוזי חדירה נמוכים 

אינה גדולה הרי שצפויה ירידה בחומרת התאומות עקב שימוש גובר במערכות בטיחות לרכב. ככל שאחוזי החדירה יהיו 

 דרכים תגדל בריבוע.  למניעת תאונות מתוקשרגבוהים יותר התרומה של רכב 

                                                           
 2102 דצמבר, ירושלים. תחבורתיים פרויקטים כדאיות לבדיקת הנחיות - 2102 ת“פר נוהל 47

http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf  

 
משרד ה, זיהום אויר מתחבורה ומתעשייה בישראל, דוח סופיחישוב העלויות החיצוניות של (, 2012נ. בקר, ג. רוזנטל, ד. גבאי ) 48

 .להגנת הסביבה
 

משרד ה, סופי דוח, בישראל ומתעשייה מתחבורה אויר זיהום של החיצוניות העלויות חישוב(, 2012נ. בקר, ג. רוזנטל, ד. גבאי ) 49

 .להגנת הסביבה
 
50 D.J. Fagnant, K. Kockelman Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy 

recommendations 

 

http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf
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תאונות  – בארה"ב מתאונות הדרכים 62% -כקיים פוטנציאל מהותי במניעת  V2Xלטכנולוגיות , NHTSA51 -ע"פ דו"ח ה

 . ((light-vehicle to light-vehicle - LV2LVבהן מעורבים שני רכב קלים 

, סיכויי הגילוי, הדיווח  522030בשנת  81% -ברכבים בישראל של למעלה מ V2Xבהנחה של אחוז חדירה של טכנולוגיות 

 .66% -והמניעה של תאונות דרכים מסוג זה יהיה כ

 . 41% -מסתכם להערכתנו בכ V2Xמכאן שפוטנציאל החיסכון בתאונות דרכים עקב שימוש במערכות 

במניעת תאונות דרכים. כך  V2X( הינה שמרנית יחסית להערכות התועלת של טכנולוגיות 41%ההערכה הנ"ל )חסכון של 

 חדירתהמיוחסת למניעת התנגשויות של מכוניות כתוצאה מהכלכלית השנתית מפורטת התועלת  1 מס' בטבלהלמשל, 

יש לציין כי המגמה כיום בקרב  53אקטיביות ברכבים., ובמקביל הטמעת מערכות לשוק האמריקאי 2XVטכנולוגיית 

יצרני הרכב היא לייצר כלי רכב שיש בהם הן יכולת קישוריות והן מערכות אקטיביות, ולכן אחוזי החדירה של מערכות 

אלה הינם דומים לאחוזי החדירה של טכנולוגיות הקישוריות. סה"כ החיסכון השנתי הנובע ממניעת תאונות התנגשות 

 80% -כ – מיליארד דולר 275 -מוערך בלפי דו"ח זה  V2Xכתוצאה מחדירה מלאה של מערכות לי רכב בארה"ב בין כ

 מכלל תאונות הרכב המדווחות. לעניות דעתנו, דו"ח זה, כמו גם הערכות נוספות, סובל מאופטימיות יתר.

 

וזאת , בשנה₪ מיליארד  4.5 -מוערך בכ סכוןיהח שלשוויו הכלכלי מתאונות הדרכים,  41%של הפחתה בהנחה של 

 54לשנה₪ מיליארד  12-ל 10בין  המוערכתהעלות המלאה של נזקי תאונות דרכים לעומת 

   

                                                           
51 Preliminary regulatory impact analysis, FMVCS No. 150 V2V Communication Technology for light vehicles, 2016 

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/v2v_pria_12-12-16_clean.pdf  
 

; לאור מגמות העבר )שווקי הסלולר והסמארטפון( ישראל 2036בארה"ב צפוי בשנת  81%אחוז חדירה של  NHTSAבדו"ח של 52

 להערכתנו תקדים במעט את ארה"ב
 

53 Harding, J., Powell, G., R., Yoon, R., Fikentscher, J., Doyle, C., Sade, D., Lukuc, M., Simons, J., & Wang, J. (2014, August). 
Vehicle-to-vehicle communications: Readiness of V2V technology for application. (Report No. DOT HS 812 014). Washington, 
DC: National Highway Traffic Safety Administration. 
 

 2012  לשנת שנתי וחשבון דין(, 2013הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ) 54

http://www.rsa.gov.il/mianachnu/documents/dochshnati2012.pdf  

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/v2v_pria_12-12-16_clean.pdf
http://www.rsa.gov.il/mianachnu/documents/dochshnati2012.pdf
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 השווי הכלכלי של הפחתת תאונות בין רכבים בעקבות חדירת קישוריות בארה"ב –  1טבלה מס' 

 Harding et al. (2014). Vehicle-to-vehicle communications: Readiness of V2V technology for applicationקור: מ
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 ₪:מיליארד  8.6סה"כ התועלות המכומתות הינן לסיכום, 

 ₪מיליארד  1.6 –זמן 

 ₪מיליארד  0.6 -דלק

 ₪מיליארד  1.9 –זיהום אויר 

 ₪מיליארד  4.5 -חסכון מהקטנת תאונות דרכים 

 

 מעבר לתועלות המכומתות לעיל קיימות גם תועלות שלא כומתו אך פורטו להלן, במסגרת מיפוי התועלות. 

 

 בסלילת כבישים חסכון

בנוסף לחסכון בזמני נסיעה ועלויות הדלק, קישוריות כלי רכב עשויה לתרום להעלאת קיבולת בכבישים. ניתן להניח כי 

 .56ק"מ 20000 -ואורך הכבישים בישראל הינו כ ₪55מיליון  25 -ל₪ ליון מי 15עלות הבינוי של ק"מ כביש הינה בין 

)שווה ערך השקעה ₪  מיליארד 3-לכ כלכלי ערך שוות אחד באחוז הכבישים קיבולת שהעלות הכרוכה בהעלאת מכאן

 נדרשת בתשתית(.

 .50%57 -ל  20%בין ממחקרים עולה שקישוריות מלאה של כלי רכב ותשתית עשויה לתרום להעלאת קיבולת בכבישים 

תועלת דומה  ,₪מיליארד  150 -ל 60נובע שתועלת כלכלית שצפויה בתוספת קיבולת של רשת הכבישים הינה בין  מכאן

בגודלה לתועלת ממאגרי הנפט שהתגלו בים הטריטוריאלי של ישראל. חשוב לציין שלא ניתן סטטוטורית להרחיב את 

 רשת הכבישים בממדים כאלו גם אם היה מוקצה תקציב של עשרות מיליארדים לצורך זה.

כי בחלקה כבר נספרה בתועלת של אותה בסך התועלות המכומתות  לא כללנולמרות שמדובר בתועלת משמעותית ביותר 

חסכון בזמן וחסכון בדלק. כמו כן חשוב לציין שאנו סבורים שיש צורך להשקיע בסלילת נתיבים מהירים, נת"צים והמשך 

 של כביש חוצה ישראל צפונה.

 

 פיתוח כלכלי חברתי

 מדיניות מיסוי

במסמך זה בחרנו לא להתייחס לתועלות של מיסוי כלי רכב, אם כי נושא זה צריך להיבחן לעומק בהכנת תכנית פעולה 

שינוי תמהיל מקורות נאמר רק, שיישום שיטות של ניידות כשרות ותשלום עבור שימוש בתשתיות מאפשר מפורטת. 

ה נוספים של תשלומי מס למדינה, מאפשר הקטנת כלי חלוק ההכנסה למדינה, לכל הפחות, ללא פגיעה בסך ההכנסות.

העלות לפרט על שירותי ניידות )כתוצאה מתשלום דיפרנציאלי עבור שימוש בדרך, במקום עבור אחזקת רכב( הוא 

מאפשר לתמרץ אוכלוסיות לפי מקום מגורים, לפי סוג רכב )מזהם, ציבורי, משותף(, לפי זמן ומרחב )מיקום(. כמוכן, 

א להקטנה משמעותית בעלויות של משק בית ממוצע על שימוש בתחבורה ובמקביל להבטחת איכות הוא יכול להבי

                                                           
  http://www.haaretz.co.il/misc/1.913128 . שקלים מיליארד 10-ב כבישים(, 2003) הארץ  55

 
 דרכים ותאונות תחבורה – 6 פרק. הגדולות הערים על מבט-  7' מס בישראל החברה פניהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 56

 http://www.cbs.gov.il/publications14/rep_07/pdf/part06_h.pdf 

 
57 D. Ni, J. Li, S. Andrews, and H. Wang (2011), A Methodology to Estimate Capacity Impact due to Connected Vehicle 
Technology. International Journal of Vehicular Technology, Volume 2012 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.913128
http://www.cbs.gov.il/publications14/rep_07/pdf/part06_h.pdf
http://www.hindawi.com/19634398/
http://www.hindawi.com/67874930/
http://www.hindawi.com/84612136/
http://www.hindawi.com/23502961/


 

72 
 

במחקר שנעשה באוסטרליה, הערכה הנה לדוגמה, השירות של הרשת הדרכים, וכתוצאה מכך להגדלת הפריון במשק. 

לר אוסטרלי לכלכלה מיליארד דו 40דולר אוסטרלי לכל משק בית ויתרום  3000שמודל תשלום עבור שימוש יחסוך 

 האוסטרלית.  

 (Intelligent Mobilityבתחום הניידות התבונית ) הישראלית המובילות תועלות מחיזוק

 שירותי מתן, הניידות שירותי של הצריכה בהרגלי שינוי של המהפכה מפתן על נמצא הניתוח המערכתי מלמד שהעולם

 מחקר הממומן, גם מסמך זה. אוטונומי ורכב יםמתוקשר ושירותים לרכבים ורגולציה עולמית תקינה, כשרות ניידות

 מהפך באותו להשתלב בכדי הממשלה ובמשרדי התחבורה במשרד שנעשית מפעילות חלק הינו, התחבורה משרד ידי על

 להוביל ברורים יתרונות בעלת הישראלית התעשייה, בנוסף. ישראל מדינת עבור תחבורתיים פתרונות ובחיפוש עולמי

  .מרשימה עולמית נוכחות מפגינה היום וכבר, התבונית הניידות בשוק עולמית

   מכאן התועלות המרכזיות לחיזוק התחום הנן:

  ;פיתוח ויצוא של טכנולוגיה ישראלית .א

  ;בתחום ופיתוח השגת ידע מחקר .ב

 ;בתחום אנושי הון של העצמה .ג

 .בנושא ל"בחו מקבילים גורמים מול פעולה שיתופי -יחסים בין לאומים  .ד

 ראש במשרד הסייבר מטה נתוני פי על. המגדלור והמודל בנושא הנה האופן שבו טיפלה מדינת ישראל בתחום הסייבר

 75 סביב הנע, בעולם השוק להיקף משוערים נתונים מתוך. דולר מיליארד 3.5-כ היה 2015-ב הענף יצוא, הממשלה

 . 58%7-בכ מוערך ישראל של חלקה, בלבד המוצרים שוק מתוך. 5%-כ של ישראלי נתח על מדובר, דולר מיליארד

 2015 -ב :מאוד המהירהוא  קצב הגדילה של תחום הסייבר הישראלי( 2016)ינואר    ,IVCדו"ח של חברת המחקרלפי 

הסתכמו האקזיטים  2015. בשנת 2014משנת  20%מיליוני דולרים, עלייה של  540-בכ םהסתכגיוס ההון לחברות הזנק 

 .2014לעומת  40%זינוק של   -מיליארד דולר  1.2-בתעשיית הסייבר הישראלית ב

ל  2025יגיע בשנת  (Intelligent Mobility) התבונית הערכה הנה ששוק הניידות 59לפי הניתוח המערכתי שבוצע בבריטניה

מהתעשייה, מדובר על  5%דולר. רק לשם מתן סדרי גודל, אם מדינת ישראל תצליח לתפוס נתח שוק של  ןטריליו 1.5

 דולר בשנה על ניידות תבונתית, שווה ערך לשוק הסייבר העולמי כולו.   דמיליאר 75ייצוא של 

 של ניידות במרחב הלאומית היכולת לקידום לפעול נדרש לדעתנו לראות את הנושא כפרויקט לאומי, במטרה, קרי

 ראה) 2030 -ב הניידות שירותי למהפך חזון לפי והעתידיים הנוכחיים האתגרים עם ההתמודדות ולטובת שיפור ונגישות

 על ניידות שירותי עבור ומשלמים צורכים בה בדרך מהפכה להוביל הלאומי נועד הפרויקט(. להלן 8 בפרק הדרכים מפת

 חיים של לקיומם החיוניות לאומיות תחבורה תשתיות של השרות את ולשפר להגן, לישרא מדינת של הכבישים רשת

 של מעמדה קידום תוך, ניידות לשירותי בביקוש הצפוי הגידול מפני, האפשר במידת, ולחסנן ישראל במדינת תקינים

, הפרטי והמגזר התעשייה, האקדמיה בין הפעולה שיתוף הידוק תוך, וזאת, מידע טכנולוגיות לפיתוח כמרכז ישראל

 . הדרך ורשויות הממשלה משרדי

                                                           
 בעולם השוק מהיקף 5% - דולר מיליארד 3.5: 2015-ב הסייבר תעשיית ייצוא(, 2016דה מרקר )58

http://www.themarker.com/news/macro/1.2827320  
 
59Technology Strategy 2016 for Intelligent Mobility. Transport Systems Catapult, UK. Available at:  
http://tsctechstrategy.co.uk/wp-content/uploads/2016/04/Tech_Strategy_Brochure.pdf  

http://www.themarker.com/news/macro/1.2827320
http://tsctechstrategy.co.uk/wp-content/uploads/2016/04/Tech_Strategy_Brochure.pdf
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 לניהול" חכמה דרכים רשת" חזון קידום( 1: )במדינה תבונית ניידות בתחום מרכזיים תחומים שלושה ישנו צורך בקידום

 בשתי התומכים התהליכים קידום( 3; )תבונתית ניידות בתחום ישראלית הובלה בניית( 2; )בישראל הניידות שירותי

 נפט לתחליפי הלאומית התוכנית מנהלת: כגון בנושא שותפים העוסקים נוספים גופים קיימים. הראשונות המשימות

 הניידות שירותי בהבטחת שמתעסק המיקוד שנדרש סבורים אנחנו אולם, בדרכים לבטיחות הלאומית והרשות לתחבורה

לישראל הפוטנציאל להפוך למובילה  .בתחום הנוגעים השונים הגורמים עם פעולה שיתוף ומסנכרן על כמטרת בישראל

בתחומים אלו בזירה הבינלאומית, הן מבחינה טכנולוגית, והן מבחינה מסחרית, לצד התמודדותה עם אתגר הגודש 

 פנימה. המדובר במנוע צמיחה אפשרי חדש.

לחתו של הרכב האוטונומי עשויה וההבנה שקישוריות בין כלי רכב חיונית להצ מתוקשרמדיניות קליטה נבונה של הרכב ה

ים והאוטונומיים בישראל. בניהול נכון של התהליך ניתן ליצור שינויי מתוקשרלהגדיל את קצב החדירה של רכבים ה

 משמעותי ביותר ביכולת הניוד של כל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל ולהניע שינוי חברתי וכלכלי משמעותי ביותר. 

 :מתוקשרלהלן סיכום המרכיבים העיקריים של התועלות שעשויות לנבוע מפיתוח תשתית של רכב 

 הקטנת הגודש בכבישים והקטנת זיהום האוויר .א

 חסכון בזמן נסיעה שמתבטא בהגדלת פריון למשק. (1

 חסכון והקטנת סלילה של כבישים חדשים. (2

 הגדלת הבטיחות בדרכים ועמה הקטנת כמות פצועים והרוגים. .ב

 Intelligent Mobility -בתחום ה ישראל תועלות מחיזוק .ג

 פיתוח ויצוא של טכנולוגיה ישראלית  (1

 .בתחום אנושי הון של העצמה (2

 .בנושא ל"בחו מקבילים גורמים מול פעולה שיתופי -שיפור ביחסים בין לאומים  .ד

 

בבד עם שיתופיות ושימוש  יש להדגיש במיוחד את התועלת החברתית ביישום תכנית כוללת, שמעודדת קישוריות בד

בכל זה טמון ערך  –ויצירת איכות חיים משופרת  משכי נסיעהבתחליפי דלק להוזלה משמעותית בהוצאות, חסכון ב

 חברתי רב. 

במסמך זה בחרנו לא להתייחס לתועלות של מיסוי כלי רכב, אם כי נושא זה צריך להיבחן לעומק בהכנת תכנית פעולה 

 מפורטת.

מהתועלות יש להדגיש במיוחד את התועלת החברתית ביישום תכנית כוללת שמעודדת קישוריות בד בבד כחלק חשוב 

ואיכות חיים  משכי נסיעהעם שיתופיות ושימוש בתחליפי דלק. נדגיש שלהוזלה משמעותית בהוצאות תחבורה, חסכון ב

 משופרת טמון ערך חברתי רב.

באחוזי חדירה  מתוקשרשת הכבישים" ע"י קליטה נבונה של רכב לסיכום, אסור להחמיץ את האפשרות של "הרחבת ר

 קטנים תוך הבטחת גידול אחוזי החדירה לאורך זמן. 

 .2030  -במינימום זמן ולא יאוחר מ מתוקשררכב  100% -הגעה להמטרה שיש להציב, 
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  עלות

שנעה לכיוון מימוש החזון של קישוריות כבר והטמעתו הינה סינגפור,  V2Xאחת המדינות המפותחות ביותר בתחום 

כמקרה סינגפור משמשת בישראל  V2Xהערכת העלויות בהטמעת מערכות לצורך . 21-בתחילת העשור השני של המאה ה

 ייחוס. 

והקמה של מערכת ארצית של כבישי אגרה דינמית. המערכת אמורה  מתוקשרבסינגפור הובנה התועלת הרבה של רכב 

. במקביל יצאה סינגפור למכרז של הקמת רשת 60יםמתוקשרכל כלי הרכב החדשים יהיו  2018-וכבר מ 2020לפעול בשנת 

 מיליון 556 הינההתשתית  תועלות הכוללת של מערכה. 201861 -בהקמה בצפוי להתחיל . הזכיין GHz 5.9תקשורת בתדר 

 . 62דולר

הישנה,  ERPהחזון היה להחליף את מערכת ה . ERPבסינגפור מופעלת שנים רבות מערכת של אגרות גודש 

  שמבוססת על טכנולוגיתמערכת חדשה מוגדרים בשעות עומס, בתשלום עבור כניסה לאזורים שבאמצעותה גובים 

 תשלום שמאפשרת מחוברת ורשת, ברכב מערכת כוללת החדשה המערכת קישוריות בין כלי רכב ובין כלי רכב לתשתית.ה

נועדה בראש ובראשונה  המערכת.  ברכב השימוש הרכב וזמן מיקום, הרכב סוג לפי בתשתית השימוש לפי רכב כל של

ככלי לניהול של מערכת התחבורה, המאפשר לווסת עומסים, מאפשר למשתמש לבחור האם להשאיר את הרכב בבית 

שמערכת כזאת  כמובןפרוגרסיבי.  מיסויעבור איכות השירות מאפשר מדיניות של  תשלום .ציבורית בתחבורה ולנסוע

ברשת  הביקוש ועודף הניידות ניהול לבעיית מענה נותנת כלאבל ראשית  -זיהום האוויר  לתורמת גם לבטיחות בדרכים ו

תחיל ממערכת קיימת, מהגדרת ההוא . שנים 10הדרכים. התהליך בסינגפור הינו תהליך אבולוציוני שמתוכנן להימשך כ 

 כמיליון שקיבלו קבוצות מספר נבחרו הזה בתהליך הנכון וחלופות. הפתרון בחינתשל  יסודיתהליך וחזון ומטרה ברורה 

 נבחרה בו מכרז בוצע מכן לאחר, הסינגפורית התנועה ניהול למערכת טכנולוגים פתרונות ולהציע להדגים בכדי דולר

 ומעבר המערכת של הדרגתי ליישום רגולטוריות דרך אבני הוגדרו ובמקביל, המערכת להקמת הזוכה הקבוצה לבסוף

 .63מהמערכת הישנה לחדשה

לדעתנו מאפייני המערכת הישראלית אמורים להיות דומים לאלה של המערכת הסינגפורית; בשל הראשוניות העלויות 

דל של מערכות ובישראל. מערכות התחבורה בסינגפור הינן באותו סדר גבסינגפור ישמשו כחסם עליון להערכת העלויות 

מיליארד  62. להערכתנו סך ההשקעות בשדרוג תשתיות בישראל לא יעלה על  גוש דן, כלומר כשליש מישראל.התחבורה ב

 .2030בפריסה כוללת עד שנת ₪ 

ה, נתיבים מהירים, נת"צים וכבישים )כבישי אגרבישראל  DSRC -שדרוג לבשלב ראשון הצפויות לעבור המערכות 

 (ק"מ 1000 -, המסתכמים בכאדומים

עבור כל ק"מ כביש נדרשות נדרש להקים מערכות תשתית, שכוללת חשמל ותקשורת וציוד קצה בצפיפות של חצי ק"מ; 

 (.2ליחידה )ראה טבלה מס'  10,000$ -בעלות של כ (RSU)כשתי יחידות תשתית 

                                                           
60 Local Transport Authority (2016). Tender Awarded to Develop Next-Generation Electronic Road Pricing System. Singapore 
Government. https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=0bd76988-3c70-4b1f-9b68-65bb7fb47d56 
 
61 http://www.straitstimes.com/singapore/transport/future-in-vehicle-unit-will-show-erp-charges-before-you-set-off 
 
62 http://www.straitstimes.com/singapore/transport/ncs-mhi-to-build-islandwide-satellite-based-erp-for-556m 
 
63 https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=htpa6z20fah3yjnzbgme66du0i1165j7p86bttn2w69nt84es5 
 

https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=0bd76988-3c70-4b1f-9b68-65bb7fb47d56
http://www.straitstimes.com/singapore/transport/future-in-vehicle-unit-will-show-erp-charges-before-you-set-off
http://www.straitstimes.com/singapore/transport/ncs-mhi-to-build-islandwide-satellite-based-erp-for-556m
https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=htpa6z20fah3yjnzbgme66du0i1165j7p86bttn2w69nt84es5
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מיליון  80 -מיליון דולר, או כ 20ק"מ כביש, בעלות כוללת של  1000 -ניתן להעריך כי בשלב ראשון יוקמו תשתיות עבור כ

 מעלות ההקמה(. 20%בשנה )₪ מיליון  15 -של כוהפעלה בנוסף, עלויות תחזוקה ₪. 

 לשנה. ₪מיליון  30 -בנוסף יש צורך להקים מערכת ניטור תנועה ארצית בעלות מוערכת של כ

 לשנה.₪ מיליון  100בנוסף נדרשת הקמת שדות ניסוי, מעבדות, מחקרים ועידוד בעלי עניין בעלות כוללת של 

 .₪ מיליארד 2 -כ הן 2030 -עד ל להקמה העלויות"כ סה כלומר

נתונים צפויים להתקבל המשימות המרכזיות בתהליך הקמת המנהלת. אז גם  יהיו ביןבהערכת עלות  העמקה ופירוט

ויצטבר ניסיון מקליטה והטמעה של טכנולוגיות קישוריות בסינגפור, אירופה,  מעודכנים יותר של עלויות החומרה

 .)ואולי גם פיילוטים ומחקרים בישראל( ארה"ב, דרום קוריאה, יפן וסין

Deployment Site Michigan Arizona Virginia TFHRC Average 

Number of Sites 50 2680 55 1 - 

DSRC RSU $3,750 $1,000 $3,500 $3,500 $3,000 

RSU Incidentals $1000 $1,000 No data $1,100 $1,030 

Communication Connection 

Equipment 

$1,300 $1,300 $1,300 $600 $1,125 

Power Connection Equipment $300 $300 $300 $400 $325 

Additional Installation 

Equipment 

$3,500 $600 $3,300 $600 $2,000 

Total Cost for Hardware $9,850 $4,200 $8,400 $6,100 $7,450 

 

Deployment Site Michigan Arizona Virginia TFHRC Average 

Total Cost for Installation 

Labor 

$2,500 $2,400 $2,500 $2,500 $2,475 

Construction Inspection (15% 

of Hardware Cost) 

$1,500 $600 $1,200 $1,000 $1,075 

Total Installation Cost $4,000 $3,000 $3,700 $3,500 $3,550 

 RSU, ביחידות של באתרים בארה"ב DSRCעלויות הקמה של תשתיות  – 2טבלה מס' 

 מקור הטבלה:

http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/ITS/benecost.nsf/0/E3E596296C66702D85257D4F0069F496?Ope

64nDocument&Query=Home 

                                                           
64 US DOT (2014), Researchers identify that DSRC field infrastructure deployment costs can range from $13,000 to $21,000 
per site, with average cost estimated at $17,600. DOT ITS Knowledge Resources. 

http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/ITS/benecost.nsf/0/E3E596296C66702D85257D4F0069F496?OpenDocument&Query=Home
http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/ITS/benecost.nsf/0/E3E596296C66702D85257D4F0069F496?OpenDocument&Query=Home
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 מודל לתלות בין ביקושים/קיבולת בכבישים לבין מהירות/זמן –ג' נספח 

 

 שמקשר בין מהירות ממוצעת בקטע כביש ובין צפיפות ממוצעת של כלי רכב: ,May & Keller (1967)65נשתמש במודל מתוך 

 

𝑣𝑖 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 + (𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛) (1 − (
𝐷𝑖

𝐷𝑗𝑎𝑚
)

𝛼

 )
𝛾

 1נוסחה  -  

 

 כאשר:

iv-  מהירות ממוצעת בתקופת זמןi 

maxv – מהירות מקסימלית של כ"ר 

minV – מהירות מינימלית של כ"ר 

iD –  צפיפות ממוצעת של רכב )מספר כ"ר לק"מ( בתקופת זמןi 

jamD – צפיפות בפקק 

 α,γ – .פרמטרים שדורשים כיול 

 

 ,de Grangeסימולציות במחקר, שפורסם לאחרונה ע"י -נשתמש בכיול פרמטרים שבוצע למודל לעיל באמצעות מיקרו

González & S. Bekhor (2016)  66 

𝛼 = 𝛾 -ו      1.17 = 1.28      ,=150jamD 

 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 70 𝑘𝑚/ℎ  ,𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0 𝑘𝑚/ℎ 

נדגיש שהיחס 
𝐷𝑖

𝐷𝑗𝑎𝑚
 .𝐷𝑗𝑎𝑚( לבין הקיבולת הכביש iמייצג בעצם את היחס בין הביקוש )כמות רכב בתקופת זמן  

, שמתבטא בכמויות רכב, לבין קיבולת כביש בהתחשב בכמות נתיבים, בשמירת מרחק  את היחס בין ביקוש 𝛽𝑖 -נסמן ב 

 ( ואורך ממוצע של רכב, נקבל:Headwayבין ממוצע בין כלי רכב )

 

𝑣𝑖 = 𝑣𝑚𝑎𝑥(1 − 𝛽𝑖
𝛼 )𝛾 -  2נוסחה 

 

 .ולהיווצרות פקקהכביש המרבית של פירושו התקרבות לקיבולת  1-קרוב ל  𝛽𝑖.  1 -ל 0מקבל ערכים בין  𝛽𝑖כאשר 

 

                                                           
http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/ITS/benecost.nsf/0/E3E596296C66702D85257D4F0069F496?OpenDocume
nt&Query=Home  
65 May AD, Keller HE (1967) A deterministic queueing model. Transportation Research 1, 117–128 

 
66 L. de Grange, F. González & S. Bekhor (2016), Path Flow and Trip Matrix Estimation Using Link Flow Density, Networks and 
Spatial Economics 

http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/ITS/benecost.nsf/0/E3E596296C66702D85257D4F0069F496?OpenDocument&Query=Home
http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/ITS/benecost.nsf/0/E3E596296C66702D85257D4F0069F496?OpenDocument&Query=Home
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חדירה של רכב  0%)עבור כלי רכב קיימים כיום  𝑣𝑖לבין המהירות   𝛽𝑖הטבלה הבאה מדגימה את הקשר בין ערכי 

יכולת אנושית להגיב וזאת עקב שניות בממוצע,  1.4בין כלי רכב הינו בממוצע  המרווח כאשר(, ואוטונומי מתוקשר

 .ולאפשר בלימת פתאום לשינויים במהירות הרכב שלפניהם

 

 𝑣𝑖 33 km/h  25 km/h 18 km/h 11 km/h 4 km/h 

 𝛽𝑖 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

 

, שנובעים מהיכולת להקטין   𝛽𝑖קיבולת /כתלות בשינויים בביקושלעיל כדי לחשב את השינוי במהירות  2נשתמש בנוסחה 

 (.headwayאת המרווח שבין כלי רכב עוקבים )

 

∆𝑣 = [(1 − 𝛽′𝑖
𝛼

 )
𝛾

− (1 − 𝛽𝑖
𝛼 )𝛾]/(1 − 𝛽𝑖

𝛼 )𝛾 ∗ 100 

את יחס הביקוש מול קיבולת במצב  מייצג  𝛽′𝑖ואילו  חדירה( 0%כיום )מייצג את יחס הביקוש מול קיבולת   𝛽𝑖כאשר 

 חדש. 

 

 נבחן את השינוי במהירות בשני מצבים:

 גידול הביקוש לעומת הקיבולת כתוצאה מגידול בכמות כלי הרכב, שאינו תואם גידול בשטח הכבישים. .א

ע"י שימוש בטכנולוגיה שמאפשרת לכלי רכב לעקוב אחרי רכב )נסיעה בצפיפות גבוהה יותר(   𝛽′𝑖תהקטנ .ב

 שניות. 0.7לפניהם תוך שמירת מרחקים קטנים יחסית בין כלי רכב, למשל ש

 

שניות, גורמת לגידול פרופורציוני בערך  1.4הגדלת ביקוש ללא שינויים בתשתית, כאשר מרווח ממוצע בין כלי רכב הינו 

𝛽′𝑖, כלומר   𝛽𝑖של  = 𝛽𝑖 ∗ 𝛿   כאשר𝛿  10%הינו שיעור הגידול )למשל, עבור גידול של  ,(𝛿 = . השינוי במהירות  1.1

 .2ניתן לחישוב פשוט ע"י הצבה בנוסחה 

 

שניות נשתמש במודל פשוט,  0.7 -בצפיפות כלי הרכב כתוצאה מהקטנת מרווח בין כלי רכב לכדי לחשב את השינויים 

 כדלקמן:

 .זה לזהים שנעים בסמוך מתוקשרכלי רכב מ חלק qיהא 

 (.headwayהמרווח הממוצע השניות בין כלי רכב ) hיהא 

מכלי הרכב נוסעים במהירות   qבנתיב בו חלק   מטר/שנייה( 25קמ"ש ) 80כאשר התנועה זורמת במהירות קבועה של 

 .h=1.4*(1-q)+0.7*qשניות, הרי שהמרווח הממוצע בין כלי רכב נתון ע"י:  0.7זו עם מרווח 

 הצפיפות הממוצעת )מספר כלי רכב לק"מ( ניתן ע"י:וחלק אזי מ

 .qאת הצפיפות כלי רכב כפונקציה של  q))25d -נסמן ב

 אורך ממוצע של רכב . Lיהא 

𝑑25(𝑞) = 1000/(25ℎ + 𝐿) 
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(, מתקבלים מ' 12באורך  משאיות 20% -מ' ו 4.5באורך  רכב פרטיהינו  80%)אורך ממוצע של רכב כאשר  L=6  עבור

 הבאים:הערכים 

q 

 צפיפות כ"ר  

𝑑25(𝑞) 

גידול 

הצפיפות 

 % -ב

0 24 0.0% 

0.1 25 4.5% 

0.2 27 9.3% 

0.3 28 14.7% 

0.4 29 20.6% 

0.5 31 27.1% 

0.6 33 34.4% 

0.7 35 42.6% 

0.8 37 51.9% 

0.9 40 62.4% 

1 43 74.5% 

 

הוא  nכאשר  2p2,1+nים שנעים בסמוך זה לזה. ניתן להגדיל את הקיבולת פי מתוקשרהינו אחוז כלי רכב  q -נסמן ב

, שבו רוב הקטעים 6נתיבים )למשל כביש  nים בנתיב מוגדר בכביש שבו מתוקשרמספר הנתיבים. עידוד נסיעה של רכבים 

 מתוקשרלפני רכב  שרמתוקים ייסעו בנתיב המומלץ, הרי  שהסיכוי לרכב מתוקשרנתיבים( ובהנחה שכל הרכבים ה 3מעל 

ים לאלו שמפעילים את היישום מתוקשר( שזהו יחס של כל כלי הרכב הρ<1את פקטור היישום ) ρ -, נסמן בnpהינו 

𝑞 .  נקבל :מתוקשרכאשר לפניהם רכב  = ρ𝑛2𝑝2 
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 קיצורים – ד'נספח 

 

AA Authorization Authority 

CA Certification Authority 

CAM Common Awareness Messages 

dBi dB(isotropic) 

DENM Decentralized Environmental Notification Message 

DSRC Dedicated Short-Range Communications 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

OBU On Board Unit 

PKI Public Key Infrastructure 

RCA Root Certification Authority 

RSU Road Side Unit 

SDK Software Development Kit 

V2I Vehicle to Infrastructure 

V2V Vehicle to Vehicle 

V2V Vehicle to Everything 

WAVE Wireless Access in Vehicular Environments 

 

 


