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משבר הקורונה משפיע על אספקטים רבים  
בחיינו
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מסחראינטראקציה
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הציבור מאמץ טכנולוגיות בקצב שיא
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ההאצה הדיגיטלית ניכרת במרבית התעשיות
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הכפלה  

במגזר 

הציבורי

שיעור המשתמשים בשירותים דיגיטליים מתוך כלל המשתמשים



המשבר הוא הזדמנות
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התעשייה במגמת התפכחות-רכב אוטונומי 
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14.7.2020

Level 4-ו-Level 3התמקדות ב: חזון האוטומציה המלאה מתרחק

בהם האוטומציה הינה חלקית

רוב מוחלט של החברות לא ממהרות להוציא את הנהג  : הנהג נשאר ברכב

גם כשהרגולציה מאפשרת זאת  , מהרכב

התמקדות במודל הפעלה של ציי מכוניות על פני : (MaaS)ניידות כשירות 

בעלות פרטית  

בעקבות אתגרים טכנולוגיים ובטיחותיים  : תיעדוף של רכבי משלוחים

COVID-19(CASE)-בשילוב עם ירידה בביקוש לנסיעות שיתופיות בעקבות ה

12/14/2020



תמונת מצב עולמית-רכב אוטונומי 
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רגולציה ולא טכנולוגיה–החסם המשמעותי 
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ל שיסייעו למדינות בקביעה לגבי בטיחותו של רכב אוטונומי  "העדר סטנדרטים בינ-בטיחות

התאמה של דיני התעבורה למצב תאונה כשמערכת הנהיגה האוטונומית שולטת                -אחריות

הן במישור הפלילי והן במישור הנזיקי-ברכב

-קביעת המצבים בהם חלה חובה על מפעיל הרכב האוטונומי לדווח לרשויות-חובת דיווח

ניתוקים, או כמעט תאונה/למשל במצבים של תאונה ו

הרכבים יאספו כמויות אדירות של מידע ויש לוודא שפרטיותם של המשתמשים תישמר-פרטיות

הגנה על הרכבים מפני התקפות סייבר  -סייבר

ניהול תמהיל משולב של רכבים אוטונומיים ורגילים בכביש–סביבה היברידית 



פעילות חיובית לקידום אסדרה בישראל
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ועדה בין משרדית לאסדרה של השימוש ברכבים אוטונומיים

בהובלת משרד התחבורה•

,  המשרד לביטחון פנים, משרד האוצר, מ"משרד ראה, בהשתתפות משרד המשפטים•

משטרת ישראל ורשות החדשנות  

המלצות לאסדרה רחבה ושימוש מסחרי•

תזכיר חוק לביצוע ניסויים ברכבים אוטונומיים ללא נהג בטיחות

פורסם להערות הציבור באוגוסט האחרון•

הסעת נוסעים וגביית תשלום  , יאפשר ביצוע ניסויים בדרכים ציבוריות ללא נהג בטיחות•



רשות החדשנות כגורם מתווך בין השחקנים
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12/14/2020

חברות טכנולוגיה

יצרניות רכב  
חברות  / מסורתיות

תוכנה

משרדי ממשלה  
וגורמי ממשל

מדינות מובילות  

/מוסדות מחקר
ל  "ארגונים בינ

(WEF)של הפורום הכלכלי העולמי C4IRכחלק מרשת מרכזי 

12/14/2020



אסדרה רגולטורית לתעופת רחפנים: דוגמא
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12/14/2020

פעילות הרשות ביחד עם משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית

:המטרה

אקוסיסטםופיתוחרגולטוריתמסגרתבקידוםסיוע

במטרה  בישראלרחפניםשלאזרחיתמסחריתלפעילות

בדגש על הובלת ציוד רפואי  ליצר רשת ארצית 

12/14/2020



12/14/2020
12

12/14/2020

נחיתה בהוסטל ניצולי שואה אחרי המראה מבית  
החולים לב השרון

לום  דרור בן דוד–צי



!תודה


