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כללי המשחק משתנים
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מכירות רכב חשמלי בעולם
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עתיד–רכב חשמלי 
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מהפכת השיתופיות
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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•



השפעות-מחובר  

הפחחת

גודש
סנכרוןנתוני עתקבטיחות



אוטונומי



כללי המשחק משתנים
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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



השוק הישראלי



השקעות בישראל

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



מובילאיירכישת 

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

The New York Times, MARCH 13, 2017



פעילות בין לאומית בישראל



המצב כיום

עלות הגודש בשנת 
צפויה לעמוד 2030

.  ₪מיליארד 25על 
60כל נהג יבזבז 

דקות נוספות ביום 
.בגין פקקים

עלות 
תאונות  
,  הדרכים

,  2012בשנת 
15הייתה 

.  ₪מיליארד 

עלות זיהום 
האוויר  
,  מתחבורה

,  2012שנת 
4.5הייתה 

.₪מיליארד 

עלות גודש 
בשנת 
2010
15הייתה 

מיליארד  
₪.

כלי רכב  
פרטיים 
20חונים על  

קילומטר  
!  מרובע



מדיניות



ההשפעות אדירות



תכנית לאומית לתחבורה חכמה



צעדי התכנית הלאומית לתחבורה חכמה
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לימוד שוק  
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קיימים

העמדת  
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ביצוע וליווי
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