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מכירות רכב חשמלי בעולם

1%-למדינות בהן מכירות כלי רכב חשמלי הוא מעבר  
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עתיד–רכב חשמלי 
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מבעלות לנגישות–שיתופי 
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מבעלות לשירות
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יישום בטווח זמן קרוב–מחובר 

יכולת שליטה•

הגדלת  –סנכרון בין כלי רכב •

.קיבולת

.בטיחות•

היבטים  , ניתוח נתוני עתק•

מסחריים

.סנכרון בין אמצעי ניידות שונים•



סוג תקשורת במחלוקת–מחובר 



השפעות-מחובר  
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אוטונומי
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כללי המשחק משתנים

מחשוב

מזעור

סמרטפון

Big data

חשמליתשיתופיתאוטונומיתמחוברת

תחבורה

סנכרון ואופטימיזציה בין אמצעי תחבורה שונים בזמן אמת

מעבר מבעלות לנגישות

טשטוש הגבול בין פרטי לציבורי

העלאת  
מקדם מילוי

שינוי מודל  
פיצול נסיעות





The Market
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Israel – Attracting Investments

Israel has become one of the world's largest markets for acquiring startups, 
with an overwhelming majority of 104 Israeli tech companies bought in 2015.

Some examples of recent acquisitions: 

Google

Waze

1.15$ Billion

HARMAN

iOnRoad

~15$ m

Red Bend

200$ m

TowerSec

75$ m

Ford 

SAIPS 

Estimated tens of 
millions of dollars 450$ m

Argus



Intel Acquires Mobileye

“Intel Buys Mobileye in $15.3 Billion Bid to Lead Self-Driving 
Car Market”

The New York Times, MARCH 13, 2017



With over 250 foreign companies operating R&D centers in Israel, this continues to 
be a major way for multinationals to tap into Israel's innovation capacity. 

Examples:

Israel – Home to More and More R&D Centers



Policy



Transportation - Challenges

2030
25 million NIS

60 minutes 
more a day in 

traffic!

Accidents

15 million 
NIS per 

year
(2012)

Air 
pollution

4.5
million 
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year
(2012)

15 million 
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year

Parking
Areas
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Effects far beyond transportation 



22.1.2017 
Israel’s national plan for smart mobility 



Governmental Support to the Ecosystem

1.75 Billion NIS are allocated trough a scale up funnel over a 10 year program 
spearheaded by the Fuel Choices and Smart Mobility Initiative at the prime minister’s 
office 

• Centers

• Grants
Basic and applied research

• TEPS

• Starter

• Test sites
Industrial R&D

• Ecomotion
Entrepreneurial 

Community

• Raising Capital

• Accelerator
Startups

• Pilot Programs

• Regulation Process  
Pilots

• 400 million NIS Co-Invest Fund Scale Up



Solutions

New Industries 

Int’ 
collaboration

Innovation

Entrepreneurs

IndustryAcademia

Shake and Stir

Tools 

Promoting Innovation through Collaborations



Leading innovative 
policy in this sector.

Establishing a center 
for Connected and 

Autonomous Vehicles 
(CCAV).

Demonstration and 
deployment activity.

Provide access to open 
source data and high-
resolution mapping of 

Israel

Smart Mobility 
Research Center to 

encourage 
collaboration between 
academia and industry.

The Israeli Government has allocated 250 million NIS in order to encourage excellent 
research, innovation and deployment  for Smart Mobility technologies.

Focal points in the plan:

Israel’s National Program for Smart 
Transportation 

Test Site
Supportive 
Regulation

HD Mapping
Open Source Data Research CenterDemonstrations
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