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פתח דבר

החידושים האחרונים בתחום התחבורה נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו, משתמשי הדרך, באופן יום-יומי. 

עולם התחבורה משתנה ללא היכר במסגרת מה שמסתמן כיום כמהפכה התעשייתית הרביעית – מהפכת הידע 

והמידע, המבוססת על חיבור עמוק בין הפיזי לדיגיטלי עד כדי טשטוש הגבול ביניהם. 

בעולם כולו רותמים כעת את המהפכה הזו לטובת שיפור תחום התחבורה על רבדיו השונים – החל בהגדלת 

היצע אפשרויות הנסיעה, דרך ייעול ניהול התנועה ועד להגברת הבטיחות של משתמשי הדרך.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שם לו למטרה לייצר ולשקף מדיניות ברורה בכל הקשור לתמורות 

המתרחשות בעידן הנוכחי. בראש ובראשונה ניצבת המחויבות המתמדת להקלה על התנהלותו של הפרט היוצא 

מפתח ביתו לעבר יעדיו השונים – מקום עבודתו, מקומות הבילוי והפנאי שלו, ביקור משפחתו וכו’.

מדובר בעשייה שהיא חוצת אגפים בתוך המשרד ובתוך הממשלה כולה, ומחייבת שיתוף פעולה והתמודדות 

עם מורכבויות סבוכות, מציאות משתנה בקצב מהיר ושיתוף פעולה עם מספר רב מאוד של גורמים רלוונטיים. 

חשיבותו של מסמך זה נעוצה בכך שהמשרד, לראשונה, מרכז באופן סדור ובכריכה אחת את עיקרי המדיניות 

שלו בתחום התחבורה החכמה תוך בחינה והצגה של הנעשה בעולם, כמו גם את הפעילות הנוכחית והצפויה 

של המשרד בתתי-התחומים השונים. כמו כן, המסמך משקף כלפי חוץ את הערכים שבכוונתנו לקדם בשיתוף 

כל מי שיחפוץ לצעוד לצדנו לעבר הגשמת החזון של מערך תחבורה נכון, שבבסיסו ראיה הוליסטית לקידום 

התחבורה בישראל.

אבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל אלו שסייעו רבות בהוצאת המסמך לאור. עובדי המשרד על אגפיו 

השונים ובראשם מנכ”לית המשרד, קרן טרנר-אייל, וכן יועצי חברת Deloitte, הקדישו מאמצים רבים ליצירתו 

של מסמך מקיף, מקצועי ונהיר. תודתי נתונה על הערותיכם החכמות, החידודים המקצועיים והרצון לייצר מסמך 

מדיניות שקוף לטובת העוסקים בנושא וגם לטובת אלו ש”רק” מתעניינים בו. 

מעת לעת המשרד יעדכן את המסמך במטרה להמשיך ולשקף ליתר השותפים שלנו - משרדי הממשלה 

השונים, האקדמיה ויזמי השוק הפרטי, את מדיניות המשרד ופעילותנו המאומצת בתחומים אלה.

אורי אפלבום

מנהל אגף בכיר פרויקטים וטכנולוגיות
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

וממונה תחבורה חכמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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תחבורה חכמה מביאה עמה מהפכה של ממש באשר לתפיסת הניידות – ממצב של הישענות על הרכב הפרטי 

כאמצעי התחבורה המרכזי, אל מגוון חלופות התניידות בהתאם לצרכי הנוסע בכל נסיעה. תפיסת הניידות 

החדשה מתייחסת לאפשרויות הנוסעים להגיע במהירות ובקלות מנקודה A לנקודה B, באמצעות זמינות, איכות 

וחיבוריות של שירותי התחבורה השונים, כך שכל נסיעה תיבחן כאירוע העומד בפני עצמו. תפיסה זו נשענת 

על מגוון התפתחויות טכנולוגיות, המאפשרות הרחבה והתאמה של היצע פתרונות התחבורה לצרכי הנוסעים 

ותנאי הדרך – החל מאפליקציות לנסיעות משותפות, עבור באמצעי תחבורה חדשים )כגון רכבים אוטונומיים 

וכלים זעירים חשמליים( ועד הטמעת תשתיות תקשורת מתקדמות לניהול תנועה. מהפכת התחבורה החכמה 

טומנת בחובה פוטנציאל חברתי וכלכלי אדיר, לרבות סיוע בשיפור והגדלת אפשרויות הניידות, צמצום הגודש 

בכבישים באמצעות הפחתת השימוש ברכב פרטי, וכן צמצום ההשפעות החיצוניות )Externalities( הנוספות 

של תנועת הנוסעים הנוכחית )למשל: זיהום אוויר, תאונות דרכים ועוד(. 

ממשלות רבות בעולם מציבות את תחום התחבורה החכמה במיקום גבוה בסדר העדיפויות שלהן ופועלות 

לגיבוש אסטרטגיה ודרכי פעולה מתאימות לקידומו, בין היתר באמצעות שינוי תפיסת תפקיד המשרד המופקד 

על תחום התחבורה ממפעיל שירותי תחבורה )Operator( לרגולטור המאפשר את פעילות השוק הפרטי תוך 

הסרת חסמים רגולטוריים )Enabler(. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, ביצירת תקן אחיד לשיתוף Data של כלל 

מפעילי שירותי התחבורה או ביצירת סביבת ניסויים מתאימה ליוזמות של השוק הפרטי. ניתן לזהות מספר 

תחומי ליבה של תחבורה חכמה בהם המדינות בוחרות להתמקד באופן רוחבי: הקמת פלטפורמות ניידות 

ְכֵּשיּרות )Mobility as a Service – MaaS( המאגדות את כל שירותי התחבורה ומאפשרות למשתמש תכנון 

נסיעה, כרטוס ותשלום במקום אחד; שימוש ב-Data ככלי למקבלי ההחלטות בעת תכנון והפעלת תחבורה 

ציבורית ותשתיות, כמו גם למשתמשי הדרך וליזמים השונים; עידוד תחבורה שיתופית להעלאת מקדם המילוי; 

הטמעת מערכות בקרת תנועה מתקדמות לוויסות התנועה; שימוש בכלים מיקרו-מוביליים )זעירים חשמליים( 

כמענה לאתגר הקילומטר הראשון/אחרון; והיערכות לעידן הרכבים האוטונומיים.

ממשלת ישראל הדגישה את מחויבותה לפתח את תחום התחבורה החכמה בישראל ולהיות מובילה עולמית 

בתחום, במסגרת החלטת ממשלה 2316 משנת 2017 בנושא תכנית לאומית לתחבורה חכמה. כנגזרת להחלטת 

הממשלה ולמגמות החדשנות בעולם התחבורה, משרד התחבורה כבר החל לרתום את מהפכת התחבורה 

החכמה לטובת יצירת ניידות אופטימלית לכלל משתמשי הדרך ומשרטט במסמך זה את תחומי המיקוד לשם 

קפיצת המדרגה המתוכננת לשנים הבאות. המונח “ניידות אופטימלית” מתייחס לחלופות הניידות העומדות 

לרשות הפרט בהיבטים של: מגוון החלופות, אמינותן, זמינותן ותדירותן, נוחות השימוש בהן, עלותן וכמובן יעילותן 

)דהיינו משך זמן ההגעה מנקודה A ל-B(. במסגרת מטרת-על זו, המשרד מתכוון למקד מאמציו בשיפור חלופות 

הניידות, על היבטיה השונים. 

המשרד עוסק כיום בהיבטים רבים שעניינם הטמעה של פרויקטי תחבורה חכמה, לרבות עידוד ותמרוץ 

השוק הפרטי למציאת פתרונות בתחום התחבורה. מהלכים עיקריים כוללים הקמת מרכז ניסויים ייעודי חדשני; 

פרסום תכנית פיילוטים רב-שנתית מתוקצבת בתחום התחבורה החכמה בשיתוף הרשות לחדשנות; איסוף 

Data אגרגטיבי באשר לתנועת נוסעים לצורך תכנון מיטבי של תחבורה ציבורית ותשתיות; גיבוש תכנית כוללת 

בתחום מערכות בקרת תנועה; פרסום חוברת יזמות המהווה מפתח להבנת הסיוע הממשלתי ליזמות בתעשיית 

האוטומוטיב; קיום שיח שוטף מול התעשייה, ארגונים בינלאומיים והאקדמיה; ועוד.
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תקציר מנהלים

לשם מימוש מטרותיו בתחום התחבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מונחה על ידי ארבעה 

עקרונות מפתח: רגולציה המאפשרת פיתוח ומתן שירותי ניידות על ידי השוק הפרטי )דהיינו רגולציה גמישה, 

תגובתית לשינויים טכנולוגיים תדירים ומאזנת בין חדשנות לבין שמירה על בטיחות הציבור וזרימת התנועה(, 

העלאת מקדם המילוי )מספר הנוסעים שעושים שימוש ברכב בנסיעה נתונה(, שיפור חוויית המשתמש בדגש 

על נוסעים בתחבורה ציבורית ושיתופית, והתאמה לשלב המעבר )Transition(, שלב בו טרם בשלו פרויקטי 

תשתית משמעותיים לכדי הפעלה ולכן פתרונות תחבורה חכמה משמשים למיצוי יעיל של התשתית הקיימת. 

מדינת ישראל מתמודדת כיום עם פיגור בתשתיות תחבורה והיעדר מערכות הסעת המונים. הדבר מוביל 

לצפיפות גבוהה במטרופולינים, לתרבות נסיעה הנשענת על השימוש ברכב הפרטי בכלל ולצרכי יוממות בפרט, 

ולהחמרה של בעיית עומסי התנועה בארץ. לפיכך, פתרונות מתחום התחבורה החכמה חשובים במיוחד כאמצעי 

משלים לאמצעי התחבורה המסורתיים. 

בשנים האחרונות חל גידול ניכר בכמות כלי הרכב בישראל, ומרבית האוכלוסיה משתמשת בו לצרכי יוממות. 

עמדת המשרד היא שהרחבת מגוון אפשרויות ההתניידות, יחד עם פיתוח מסיבי של התחבורה הציבורית ומערכות 

הסעת המונים, מהווה כלי מרכזי בעידוד הציבור לוותר או לצמצם את השימוש ברכב הפרטי. לפיכך, המשרד 

מתמקד בקידום פתרונות ובתמיכה ביוזמות של השוק הפרטי בעולמות התחבורה החכמה, בדגש על אלו שיש 

בהן כדי להביא להפחתת התלות ברכב הפרטי, להגדלת מקדם המילוי ולצמצום הגודש. 

המשרד פועל להטמעה מיטבית של מהפכת התחבורה החכמה באמצעות כלל אגפיו – תנועה, תשתיות, 

מדען ראשי, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, טכנולוגיות דיגיטליות וכן יחידות המטה ובראשן הלשכה 

המשפטית. המשרד מתמקד בעידוד ובקידום תחומי ליבה שאותם זיהה כמרכזיים וכרלוונטיים ביותר לסביבה 

הייחודית בישראל, ובהם: 

מערכות בקרת תנועה – מערכות אלו קולטות ומעבדות נתונים המיוצרים באופן שוטף על ידי מצלמות,   .1

חיישנים המוטמעים בכבישים, רמזורים, טלפונים חכמים ואמצעים נוספים, ובהתאם להם מווסתות את 

התנועה, על מנת לאפשר זרימה חלקה יותר שלה. המשרד רואה עצמו כלקוח מרכזי של מערכות אלו 

ובהתאם יפעל לזיהוי אתגרים, הצפת צרכים לשוק הפרטי ותקצוב מחקר ופיתוח, תוך שיתוף פעולה 

עם מגוון שחקנים באקו-סיסטם )לרבות מגזר פרטי ואקדמיה(, לטובת הבנת האתגרים וגיבוש פתרונות.

איסוף ושיתוף Data כבסיס לתכנון, פיקוח ולפיתוח השוק – משרד התחבורה שוקד בימים אלו על טיוב   .2

מאגרי מידע קיימים המספקים נתונים של ספקי התחבורה הציבורית בזמן אמת. כמו כן, המשרד בוחן 

גיבוש סטנדרט אחיד לשיתוף מידע תחבורתי ב-1API שבמסגרתו ישתפו מפעילי התחבורה, פרטיים 

וציבוריים כאחד, במידע שברשותם. בנוסף, המשרד פועל לריכוז אגרגטיבי של נתונים בדבר תנועת 

משתמשי הדרך ממקורות מידע שונים, תוך ביצוע אופטימיזציה של מידע קיים ואיסוף מידע חדש לשם 

תכנון מיטבי של תחבורה ציבורית ותשתיות. במחקר שבוצע בשנת 2017 על ידי חברת Deloitte עבור 

רשות התחבורה בלונדון, תרומתו הכלכלית של מהלך איסוף ושיתוף Data נאמד בכ-130 מיליון פאונד.

1Application Programming Interface - ממשק תכנות יישומים
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פלטפורמת ניידות ְכֵּשיּרות )Mobility as a Service – Maas( – משרד התחבורה החל בקידום מהלכים   .3

לשיפור שירות הכרטוס, האחדת אופן התשלום ותכנון נסיעה מבוסס מידע בזמן אמת. המשרד שואף 

לבניית פלטפורמת MaaS שתרכז תכנון מסלול, תשלום, מתן משוב והתראות בזמן אמת לנוסע )בין אם 

על ידי הממשלה או על ידי השוק הפרטי(. מחקרים מראים כי פלטפורמה כזאת מסוגלת להקטין את 

הנסיעות ברכבים פרטיים בכ-30-40% )ראו פרק 3.1 במסמך זה(.

תחבורה שיתופית – מאגדת מספר פתרונות תחבורה: צירוף של מספר נוסעים לאותה נסיעה ברכב   .4

יחיד )Carpooling(, אמצעי תחבורה מבוסס ביקוש )On-Demand Ride-Sharing(, שיתוף של כלי 

הרכב עצמו )Car-Sharing( ושירותי קריאת הסעה )Ride-Hailing(. משרד התחבורה בוחן כל העת את 

התועלות הפוטנציאליות ואת החסרונות בחלופות התחבורה השיתופית באמצעות ניסויים ותכניות הרצה 

)פיילוטים(, כדוגמת Bubble הפועל במרכז גוש דן, וימשיך לעשות כן לשם התאמה אופטימלית של 

אמצעי התחבורה לצרכי הנוסעים. לצד זאת, המשרד יתמוך בהתמודדות עם החסמים השונים הקשורים 

בנסיעה בתחבורה שיתופית. מחקר שבוצע על ידי משרד התחבורה הבריטי בשנת 2018 מצא כי אימוץ 

תרבות ושירותי תחבורה שיתופית עשוי להעלות באופן ניכר את מקדם המילוי של רכבים פרטיים ובכך 

להוריד בכ-50% את עומסי התנועה הצפויים עד 2050.

מיקרו-מוביליות – משרד התחבורה מציע לרשויות מקומיות סיוע כלכלי להסבת תשתיות קיימות לשבילי   .5

אופניים ייעודיים, וכן פועל במישורי האסדרה לשינוי אופן הקצאת הדרך, רישום ורישוי הכלים החשמליים 

כאמצעי תחבורה, הכשרת הרוכבים, שינוי תרבות השימוש בכלים אלו ועדכון סמכויות האכיפה למשטרה 

ולרשויות המקומיות. המשרד ימשיך לפעול במישורי התשתית והרגולציה לקידום התחום בהתחשב 

בטכנולוגיות המתפתחות, תוך כדי בחינה מתמדת של הצרכים וקיום שיח ושיתופי פעולה עם הרשויות 

המקומיות, כשלנגד עיניו עומדת בראש ובראשונה בטיחות משתמשי הדרך.

רכבים אוטונומיים – המשרד עוסק כיום בפיתוח תחום הניסויים באמצעות הקמת מרכז ניסויים חדשני   .6

וביסוס פרוצדורות לניסויים של רכב אוטונומי בכבישים ציבוריים. במסגרת מרכז זה כבר בוצעו אלפי 

שעות ניסוי בעשרות מוקדים וכבישים ציבוריים ומתקיים שיח פתוח עם יצרני הטכנולוגיות בענף, בדגש 

על התאמת הטכנולוגיה לבטיחות משתמשי הדרך. המשרד ימשיך לעודד פיילוטים בתחום הרכבים 

האוטונומיים וכן יקדם רגולציה שתבטיח כי אלו יפעלו בצורה בטוחה ויתועלו לטובת אמצעי תחבורה 

ציבוריים ושיתופיים.  

מסמך זה מציג את מדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועיקרי פעילותו בתחומים אותם זיהה 

כתחומי ליבה, בדגש על תחבורה יבשתית, ליישום מהפכת התחבורה החכמה בישראל, תוך רתימתה להשגת 

יעדי המשרד ובראשם ניידות אופטימלית. לצד זאת, מוזכרות במסמך מגמות בולטות מהעולם ודוגמאות 

לפעילותן של מדינות נוספות בתחום, הודות למחקר בינלאומי שביצעה חברת Deloitte עבור המשרד. בהיות 

תחום התחבורה החכמה תחום חדש ודינמי החווה שינויים והתפתחויות תכופות, משרד התחבורה נכון לפעול 

בגמישות ובאופן הרגיש למגמות עתידיות בתחום, ויידרש לעדכון של תכניות העבודה ותחומי המיקוד באופן 

מתמשך. בהתאם לכך, מסמך זה יעודכן מעת לעת. 

מסמך זה נשען, בין היתר, על מחקר בינלאומי מקיף בתחום התחבורה החכמה שביצעה חברת דלויט 

תקציר מנהלים
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1   מהי תחבורה חכמה? .1

תחבורה חכמה נושאת עמה מהפכה של ממש באשר לתפיסת הניידות כולה – מהישענות עיקרית על 

רכב פרטי )תפיסה רווחת במאה האחרונה( לבחירה בין תפריט חלופות התניידות בהתאם לצרכי הפרט בכל 

נסיעה. כיום בענף התחבורה בעולם, הן בקרב קובעי המדיניות והן בקרב השוק הפרטי, מחלחלת ההבנה 

כי תחבורה מיטבית מבוססת על יכולת הנוסע להתנייד במהירות ובקלות מנקודה A לנקודה B, באמצעות 

זמינות, איכות וחיבוריות שירותי התחבורה, כך שכל נסיעה תיבחן כאירוע העומד בפני עצמו,  ותיעשה על-ידי 

האמצעים המתאימים ביותר לתנאי הדרך וצרכי הנוסע בזמן אמת. מגמה זו נשענת על התפתחויות טכנולוגיות 

המאפשרות הרחבה והתאמה של היצע פתרונות התחבורה לצרכי הנוסעים, לצד שינוי תרבותי והתנהגותי של 

הפרט לגבי אופני התניידותו, ובכך מיטשטש הגבול המסורתי בין בעלות על רכב פרטי לבין שימוש באמצעי 

תחבורה שונים, לרבות תחבורה ציבורית.

“תחבורה חכמה” היא תחום בו מיושמים באופן אינטגרטיבי מערכות טכנולוגיות מודרניות למידע, תקשורת 

וניהול במערכות תחבורה, לרבות תשתית התחבורה, כלי התחבורה והמשתמשים בהם2. תחום זה רחב וכולל 

מגוון אמצעים טכנולוגיים המאפשרים שינוי באופן ההתניידות: החל מאפליקציות לנסיעות משותפות, דרך 

אמצעי תחבורה חדשים )כגון רכבים אוטונומיים וקורקינטים חשמליים( ועד הטמעת תשתיות תקשורת מתקדמות 

לניהול תנועה. בעשורים האחרונים הרכב הפרטי קיבל עדיפות עליונה בתשתית, משאבי דרך וחניה. ואולם, 

תפיסת ניהול התנועה המודרנית מחייבת התייחסות לכלל משתמשי הדרך )רכבים, תחבורה ציבורית, הולכי 

רגל, אופניים(. הטכנולוגיה המיושמת בתחום התחבורה החכמה מאפשרת לפעול בזמן אמת על פי צרכים 

משתנים - אירועים, תאונות, שינוי/עבודות תשתית וכו’.

פתרונות מתחום התחבורה החכמה מציעים יתרונות רבים, הן בטווח הבינוני והן בטווח הארוך. אלו עשויים 

לסייע בשיפור והגדלת אפשרויות הניידות, בצמצום הגודש בכבישים על ידי הפחתת השימוש ברכב פרטי, וכן 

בצמצום ההשפעות החיצוניות הנוספות )Externalities( של תנועת הנוסעים הנוכחית )כגון: זיהום אוויר, תאונות 

דרכים ועוד(. בהתאם, מדינות רבות, ובהן מדינת ישראל, מתמקדות במינוף הפוטנציאל הטמון בתחבורה החכמה, 

בדגש על פתרונות המותאמים לצרכים, האתגרים והמאפיינים הייחודיים של כל מדינה. 

התחבורה החכמה כוללת מנעד רחב של תתי-תחומים ופתרונות המצויים במידות בשלות שונות. בין תתי-

התחומים העיקרים ניתן לזהות את תפיסת “הניידות ְכֵּשיּרות” )Mobility as a Service - MaaS( אשר מנגישה 

למשתמש את היצע חלופות התחבורה השונות לצורך הגעה מנקודה A ל-B באופן המהיר/היעיל/הזול ביותר 

בזמן אמת ולפי העדפות אישיות של הנוסע ומאפשרת ביצוע תשלום דרך פלטפורמה בודדת; יצירת מסד נתוני 

עתק )Big Data( של מוצא, יעד והרגלי נסיעה, המסייע לנוסעים לבצע החלטות מושכלות בתכנון הדרך שלהם 

בזמן אמת, לספקי תחבורה לשפר את שירותיהם ולרשויות להתאים תשתיות תחבורתיות ולשלוט בזרימת 

התנועה באופן יעיל יותר דרך מערכות בקרת תנועה מתקדמות ותמריצים כלכליים, כמו גם לתכנן את התחבורה 

הציבורית באופן שמגלם ביקושים שהיו עד כה סמויים; חלופות תחבורה שיתופיות וגמישות, לרבות: רכבים 

שיתופיים, שירותי נסיעה שיתופית )קאר-פול(, תחבורה ציבורית המתאימה את מסלול הקווים וזמני הנסיעה 

לביקוש וצרכי הנוסעים )On-demand( וכלים מיקרו-מוביליים )כגון: אופניים וקורקינטים חשמליים(; מערכות 

ניהול ובקרת תנועה אשר עושות שימוש במצלמות, חיישנים ואמצעים נוספים המספקים מידע על בסיסו ניתן 

2 Directive 2010/40/EU of the European Parliament

1. מבוא
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לבצע התאמות בזמן אמת ולאפשר זרימה חלקה יותר של התנועה; רכבים חשמליים כחלק ממערך תחבורתי 

בר-קיימא ורכבים אוטונומיים )ללא נהג( בעלי פוטנציאל להוזלת עלות התחבורה הציבורית והרחבתו; מערכות 

תקשורת בין רכבים לבין עצמם ולבין התשתיות )המכונה גם: Vehicle-to-Everything – V2X( וטכנולוגיות 

חניה חכמה המצמצמות את פעילות חיפוש החניה ובכך עשויות להפחית מהעומס ובזבוז הזמן בכביש. מנגד, 

מהפכת התחבורה החכמה נושאת עימה אתגרים שונים שמחייבים את בחינת אופן ההתמודדות עימם. ניתן לציין 

למשל את החשש מכך ששימוש ברכבים חכמים עלול דווקא להגדיל את הגודש כתוצאה מזמינותם הגבוהה 

של כלי הרכב האוטונומיים, המחיר הזול הצפוי בשימוש בהם, נסיעות ריקות וכיוצא בזאת. 

1. מבוא
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ים ותחומי מיקוד עיקרי – מגמות  1   הצצה לעולם  .2

במסגרת גיבוש מסמך הסקירה של מדיניות משרד התחבורה בתחום התחבורה החכמה, ביצעה חברת 

Deloitte סקירה של מגמות עיקריות ותחומי פעילות במדינות נבחרות, כמו גם זיהוי פתרונות שיושמו על ידן 

בהצלחה )Best practices(. במסגרת המחקר נסקרו מדינות מובילות בתחום, כגון: אנגליה3, סינגפור4 והולנד5, 

וכן לוס אנג’לס6 בה גודש התנועה והצורך להשלים פער גדול שנוצר בתחום מערכות הסעת המונים מהווה את 

אחד האתגרים המרכזיים איתם מתמודדים במטרופולין, בדומה למדינת ישראל. יש לציין כי קיימים מאפיינים 

שונים רבים בין המדינות, כגון: היקף הגנת הפרטיות, חופש התנועה, המבנה השלטוני ועוד, המשפיעים על 

יכולת הרגולטור לעצב ולהוציא לפועל מדיניות תחבורתית, לצד שונות בתשתיות תחבורה קיימות )רכבת תחתית 

למשל( ומאפיינים תרבותיים של המדינה. עם זאת, למרות השונות, ניתן לזהות קווי מדיניות מנחים משותפים 

ולגבש תובנות רלוונטיות על התחום. 

הסוגיה השורשית ביותר איתה מתמודדות כיום המדינות הנסקרות היא השינוי המשמעותי בתפיסת תפקידו 

של הרגולטור כחלק ממהפכת התחבורה החכמה. במסגרת שינוי זה תפקידו של הרגולטור כמנהל וכמפעיל 

)Operator( של תחבורה - קֵטן, בעוד תפקידו כרגולטור מאפשר )Enabler( שמהווה פלטפורמה המסייעת 

בהספקת שירותי ניידות מיטביים על ידי השוק הפרטי – הופך משמעותי יותר. דוגמה הממחישה שינוי שורשי 

זה היא השאיפה של המדינות לייצר תקן אחיד שָיֵקל על שיתוף של ה-Data בינן לבין ספקי תחבורה פרטיים 

והציבור. הרגולטור במדינות שונות מזהה שתפקידו אינו בהכרח לבצע בפועל הקמה של מאגר מידע בבעלותו, 

אלא מטרתו ליזום, לעודד, להכווין ולבקר היווצרות של מאגר שכזה על ידי הכוחות השונים הפועלים בשוק, בין 

היתר באמצעות יצירת פלטפורמה שתסייע בפיתוח, שיפור והטמעה של טכנולוגיות חדשות בתחום התחבורה. 

ככלל, ניתן לזהות בקרב המדינות גיבוש של יותר ויותר סביבות רגולטוריות דינאמיות ואדפטיביות, כמו גם סביבות 

ניסויים מוגדרות )Sandboxes(. דוגמא בולטת זוהתה במשרד התחבורה ההולנדי, המהווה שחקן חלוצי בתחום, 

אשר השקיע משאבים רבים בהקמת סביבת ניסויים ייעודית על מנת לאפשר בדיקה של טכנולוגיות חדשות 

מכל אירופה7. אותו משרד גם יזם וחתם על אמנת אמסטרדם יחד עם 27 מדינות אירופיות נוספות, לטובת 

שיתוף פעולה של המדינות בסנכרון רגולטורי לקראת הטמעה נוחה וקלה יותר של טכנולוגיות תחבורה חכמה. 

המדינות שנסקרו חולקות גישה דומה גם ביחס לעקרונות המנחים את מסמכי המדיניות והאסטרטגיה 

שלהם. ראשית, עקרונות אלו מעניקים דגש לפתרונות טכנולוגיים ואינטגרטיביים כאמצעי להקלה בעומסי 

התנועה ושיפור התחבורה הציבורית. כך למשל, משרד התחבורה הסינגפורי הכריז כי לא יקדם טכנולוגיות 

של נהיגה אוטונומית אשר יקלו על הנסיעה ברכבים פרטיים )וכך יגדילו את כמות הרכבים על הכביש בזמן 

נתון(, אלא ישקיע משאבים ביישום טכנולוגיות אלו רק עבור שיפור מערכת התחבורה הציבורית. בדומה לכך 

המדינות כולן משכילות לקדם טכנולוגיות שימנפו מידע המתקבל בזמן אמת ממשתמשי תחבורה ציבורית באופן 

אינטגרטיבי, על מנת לשפר את השירות שזאת מספקת – למשל דרך פלטפורמות ה- 8MDS בלוס אנג’לס 

1. מבוא

3 DfT – Department for Transportation, United Kingdom
4 LTA – Land Transport Authority, Singapore
5 Ministry of Infrastructure and Water Management, The Netherlands 
6 LADOT – Department of Transportation, Los Angeles
7  The Netherlands Vehicle Authority’s Test Centre
8 Ladot, Mobility Data Specification, October 2018 – https://ladot.io/wp-content/uploads/2018/12/What-is-MDS-Cities.pdf
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וה- 9CFMS בסינגפור. לצד זאת, עקרונות הנגישות השווה )social equity(, והשמירה על הסביבה והבטיחות 

נתפסים בכל המדינות כחשובים. כך למשל באנגליה אומצה רגולציה מאפשרת עבור שירותי תחבורה על פי 

דרישה )On-demand( שיפעלו באזורים מרוחקים ממרכזי הערים וכך יחזקו את הפריפריה ויצמצמו פערים 

חברתיים. בסינגפור חלק גדול מחיישני התחבורה החכמה שהותקנו מופעלים סולארית ובאופן ידידותי לסביבה. 

ניתן לזהות מספר תחומי ליבה של תחבורה חכמה בהם המדינות בוחרות להתמקד באופן רוחבי: שימוש 

במסדי נתונים )Data(, פלטפורמות ניידות ְכֵּשיּרות )MaaS(, מערכות ניהול ובקרת תנועה, רכבים אוטונומיים 

וכלים מיקרו-מוביליים. תחום ראשון ובולט הינו תחום איסוף, עיבוד, שיתוף והנגשת נתונים. כלל המדינות 

שנסקרו מזהות בתחום ה-Data כלי מפתח לעיצוב מדיניות וקבלת החלטות מבוססת נתונים מהשטח, וכן 

מדגישות את החשיבות שבשיתופי פעולה עם המגזר הפרטי – בלעדיו לא ניתן יהיה לצייר תמונה מלאה של 

כל אפשרויות התחבורה הקיימות ומידת הבטיחות, הנגישות והשוויוניות שלהן. כך למשל, משרד התחבורה 

הסינגפורי שואף לאסוף יותר נתונים על ידי מיקור המונים, שכן לגישתו, ככל שיותר מידע יגיע מהציבור כך 

ניתן יהיה לספק פתרונות איכותיים ומותאמים יותר לצרכיו. בהתאם, כל המדינות שנבחנו שמו לעצמן ליעד 

לייצר סטנדרט אחיד לאיסוף Data ושיתופו, שיאפשר למשרדי הממשלה ולספקי התחבורה הפרטיים “לדבר 

באותה שפה” ובזמן אמת, וכך יקל על הרגולטור בניהול הנתונים, ניתוחם ותרגומם למדיניות. מבין המדינות 

שנבדקו, רק המשרדים בלוס אנג’לס ובלונדון מפעילים פלטפורמה מסוג זה.

תחום ליבה שני בו עוסקות המדינות הוא פלטפורמות MaaS, שיאפשרו למשתמש לתכנן את מסלולו באמצעות 

בחירה אישית קבועה או משתנה ומבין מבחר אמצעי תחבורה ולשלם על נסיעתו באמצעות פלטפורמה המאגדת 

את כל שירותי התחבורה הציבוריים והפרטיים תחת קורת גג אחת. המדינות רואות בתפיסת ה-MaaS קריטית 

להעלאת אחוזי המשתמשים בשירותי תחבורה בעלי מקדם מילוי גבוה, ולכן בוחרות להציב את פיתוחן 

והטמעתן המלאה של פלטפורמות אלו בעדיפות גבוהה. ברוח זו המדינות כולן בוחנות את הרגולציה הקיימת 

וזאת העתידה להיכתב בעין שתקל על יישום שירות שכזה, וכבר יצרו שיתופי פעולה עם גורמים פרטיים לצורך 

הפעלתו, בשלב זה במתכונת ניסיונית )בהולנד גובש קונסורציום של 24 מפעילים פרטיים(. שלבי הבשלות של 

תחום זה משתנים בין מדינה למדינה, כאשר מדינות רבות עדיין נמצאות בשלבי בחינה וניסיון של הטמעת שירות 

MaaS היקפי. מרבית היוזמות הן של מפעילים ויזמים פרטיים אשר פועלים תחת מטריה מאפשרת של הרגולטור, 

אך מאחר והתחום עוד בצמיחה, ישנו מחסור במקרי בוחן מהם ניתן להסיק מהו מודל ההפעלה האופטימלי. יתרה 

מכך, יש להניח כי מודל ההפעלה האופטימלי משתנה בין מדינות, בהתאם למאפייניהן ולכן הצלחתו או כישלונו 

של מודל מסוים במדינה אחת, אינו מעיד בהכרח על הסיכויים להצלחתו או כישלונו במדינה אחרת. 

 .)Data Driven Traffic Management( תחום ליבה שלישי הוא הטמעת מערכות ניהול ובקרת תנועה מבוססות נתונים

מערכות ניהול ובקרת תנועה עתידות למלא שלוש פונקציות מרכזיות – האחת היא איסוף נתונים ממקורות רבים 

ושונים בזמן אמת )תשתיות, חיישנים, מידע מהציבור, מצלמות וכו’( וסנכרונם במקום אחד; השניה - הקצאת 

משאבי הדרך בהתאם למדיניות מנהל התנועה באמצעות שינוי רמזורים וייעוד נתיבים לצמצום גודש וקיצור 

זמני נסיעה; והשלישית - הפצת מידע לציבור באמצעים שונים בזמן אמת  )שלטים אלקטרונים, אפליקציות, 

הכוונת חניה ואף הכוונת ומסלול ציי רכב ותחבורה ציבורית(. מערכות אלו מאפשרות למרכזי ניהול התנועה 

לצמצם את זמן התגובה על אירועים שונים )פקקים, תאונות ובלתי צפוי( למינימום האפשרי, למצות את משאבי 

9  LTA, Common Fleet Management System, March 2017 – Factsheet: Leveraging Technology for a Smarter and Greener 
Transport System – https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=e09102cd-acd5-469e-8234-777b68e4e18a

1. מבוא
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הדרך ולשפר את השירות למשתמשי הדרך תוך שיפור ולמידה להמשך. רוב המשרדים שנבדקו כבר יישמו או 

 10CHARM נמצאים בשלבי יישום של מערכות מסוג זה. למשל, בהולנד מטמיע המשרד בימים אלו את מערכת

שתאפשר סנכרון דיגיטלי בין כל מרכזי בקרת התנועה במדינה )אשר עד היום נעשה בצורה אנושית(, והמשרד 

הסינגפורי שהטמיע שלל מערכות, ביניהן 11GLIDE – מערכת רמזורים חכמה המתאימה את עצמה ליצירת “גלים 

ירוקים” בהתאם לעומסי התנועה בצמתים. ראוי לציין כי מדינות או ערים מטרופוליניות אחרות המובילות את תחום 

 ,)Mobility Operating Systems - MOS( אימצו גם מערכות בקרה וניהול ניידות )החדשנות )כמו ליסבון וסן דייגו

המסנכרנות בין מערכות בקרת תנועה לבין ספקי תחבורה ומהוות פלטפורמה לקבלת החלטות בזמן אמת 

עבור הרשות המקומית/המטרופולינית, על בסיס אגרגציה של נתונים ופתרונות תחבורה. בנוסף, מערכות אלו 

מאפשרות ניתוחי Big Data לשם תכנון מיטבי ומותאם של פרויקטי תחבורה עתידיים. נדבך נוסף במערכות 

מסוג זה נוגע למרכזי ניהול ובקרת שליטה של תחבורה ציבורית. מרכז כזה מטרתו לאגם מידע ממצלמות 

הדרך השונות וממערכות מפעילי התחבורה הציבורית )ובכלל זה נתוני GPS, מערכות רישוי וניהול צי רכב(. 

בנוסף, מרכזי שליטה אלו אף מאפשרים להעביר מידע בין משתמשי הדרך ונהגי האוטובוסים אל מרכזי הבקרה 

ומנהלי התנועה לטובת בקרת התנועה בדגש על מתן עדיפות לתחבורה הציבורית בזמן אמת. בישראל בפרט, 

הטמעת טכנולוגיות כאמור בתחום התחבורה הציבורית היא פרקטיקה נחוצה בסביבה רבת מפעילי תחבורה 

ציבורית ומאפיינים גאוגרפיים ייחודיים ועל-כן משרד התחבורה פועל להקמת מרכז בקרה כאמור.

תחום מיקוד רביעי של המשרדים הוא תחום הרכבים האוטונומיים. הצורך בעידוד תחום זה נובע מהחשיבות 

שמייחסים המשרדים להיבט הבטיחות )מתוך הנחה סבירה שלפיה רכבים אוטונומיים, אשר חפים מטעויות אנוש, 

יהיו בטוחים יותר בכמה סדרי גודל בהשוואה לשימוש מרכב רגיל(. כבר היום נמצאים בשימוש רכבים עם מערכות 

לנהיגה אוטונומית ברמות שונות )למשל בקרת סטיה מנתיב ובלימה אוטומטית(, ולצד זאת יצרני רכב משקיעים 

משאבים רבים בייצורם והטמעתם של רכבים אוטונומיים לחלוטין )דהיינו, ללא צורך בנהג(. בהתאם, רגולטורים 

בעולם שוקדים בימים אלה על גיבוש רגולציה עבור נהיגה אוטונומית, הגדרת סטנדרטים לניסויים, ואף בוחנים 

את האחריות הביטוחית החלה על רכבים אלו – כל זאת במטרה לייצר תשתית רגולטורית הולמת שתקדים את 

הטכנולוגיה או לכל הפחות תאפשר לא לעכבה ובכך תקדם את הטמעתה באופן סדור ויעיל. חלק בלתי נפרד 

 .)Vehicle-to-Everything – V2X( מהטמעתם של הרכבים האוטונומיים היא היכולת שלהם לתקשר עם סביבתם

גם בגזרה זו עוסקים המשרדים בהבנת הצרכים הטכניים הנדרשים להטמעה )למשל רישות העיר ברשת 

אינטרנט אלחוטית או רשת 5g( ובהזדמנויות הגלומות בטכנולוגיה וגיוסה לטובת הציבור )למשל הפיכתם של 

   .)Data הרכבים עצמם ליצרני

תחום בולט אחרון שזוהה בקרב מדינות בעולם הוא תחום הכלים המיקרו-מוביליים. בעוד מדינות כמו אנגליה 

הציבו את הנושא בראש סדרי העדיפויות ועוסקות באופן אקטיבי בהשלכותיו והצרכים הרגולטוריים להטמעתו, 

מדינות כמו הולנד ולוס אנג’לס נוקטות בגישה פסיבית יותר, ואילו מדינות כמו צרפת ודנמרק נוקטות בצעדים 

משמעותיים להגבלתו, בשל חסרונותיו בהיבטי בטיחות והשפעתו על הסביבה העירונית. עם זאת, סביר כי 

הגישות השונות נובעות ממאפייניהן התרבותיים והתשתיתיים של כל מדינה, וניכר שהשימוש בכלים אלה חודר 

בהרחבה לקשת רחבה של מדינות, החל ממדינות במזרח אירופה ועד למדינות מובילות ב-OECD )למשל גרמניה(.

1. מבוא

10  Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model
11  Green Link Determining
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1   אתגרי התחבורה בישראל בראי התחבורה החכמה .3

מערכת תחבורה ציבורית יעילה ואיכותית היא מרכיב הכרחי בפיתוח הניידות במדינה, ומשמשת עמוד תווך במהלכי 

הממשלה לטובת הפיתוח החברתי והכלכלי של המשק. בעשור האחרון הממשלה, באמצעות משרד התחבורה, 

מבצעת מהלכים משמעותיים לחיזוק מערך התחבורה הציבורית, הכוללים יישום של מערכות הסעת המונים בארבעת 

המטרופולינים )תל-אביב-יפו, ירושלים, חיפה ובאר-שבע(, הקמת קווי רכבת חדשים, הגדלת תקציבי הפיתוח של 

התחבורה הציבורית, קידום מהלכי מדיניות חשובים ובהם אפשרות לשימוש ארצי ובכל אמצעי התחבורה בכרטיס אחוד, 

טעינת כרטיס הרב-קו באופן דיגיטלי, הטמעת מערכות כרטוס משולבות ועוד. עם זאת, בשלב זה מערך התחבורה 

הציבורית אינו נותן מענה מספק דיו לצרכי ההתניידות של האזרחים. 

פער זה נעוץ במספר אתגרים תחבורתיים הייחודיים למדינת ישראל הן בתחום התשתית והן בתחום אמצעי 

המדיניות המשלימים. אלו כוללים, בין השאר, פיגור בהנחת תשתיות ומערכות הסעת המונים הנובע מהיעדר פיתוח 

הולם ביובל הראשון להיווסדה של מדינת ישראל, וניסיון מואץ לצמצמו רק מהעשור האחרון; פיזור אוכלוסייה המייצר 

צפיפות גבוהה במטרופולינים וקושי בהפעלת קווים לאזורים מרוחקים מהם; תרבות נסיעה הנשענת על השימוש 

ברכב הפרטי ומעלה את גודשי התנועה באופן מגמתי; רמת חיים גבוהה בשילוב עם סביבת ריבית נמוכה אשר 

יחדיו מעודדות את רכישתם של רכבים פרטיים נוספים; מחסור בנהגים עבור תחבורה ציבורית; השקעה נמוכה יותר 

בתשתיות לתחבורה ציבורית ביחס לעולם בהיבט תקציבי12 ועוד.  

בשל אתגרים אלו ואחרים והעובדה שהקמת מערכת הסעת המונים צפויה להיות מוקמת בהדרגה רק בעשור 

הקרוב, פתרונות התחבורה החכמה, המהווים אמצעי משלים לתחבורה הציבורית המסורתית, מקבלים משנה 

חשיבות. לפתרונות אלה פוטנציאל לשפר הן את התחבורה הציבורית והן את חלופות הניידות ולהגדיל את 

כדאיות השימוש באמצעי תחבורה שאינם רכבים פרטיים, והם מהווים כלי משמעותי בהתמודדות עם הפערים 

התחבורתיים הנוכחיים. לצורך מימוש פוטנציאל זה, משרד התחבורה נדרש להתמודד גם עם אתגרים נוספים 

הייחודיים לתחום התחבורה החכמה, כדוגמת מגבלות רגולטוריות, אי-ודאות הנובעת מקצב שינויים גבוה וצורך 

בשיתוף פעולה הדוק עם השוק הפרטי. בשל כך, משרד התחבורה פועל בשיתוף פעולה עם שאר הגורמים 

המדיניים והמקומיים הרלוונטיים, לרבות התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, רשות החדשנות, 

משרד האוצר, חברות ממשלתיות ורשויות המקומיות, וכן מצוי בשיח מתמיד עם המגזר הפרטי לבחינתם 

והטמעתם של פתרונות אלו והטכנולוגיות הנלוות להם.

1. מבוא

12 בנק ישראל. )2015(. רמת התשתיות בישראל וההשקעה בהן: השוואה בין-לאומית ובחינה לאורך זמן
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בנושא תחבורה חכמה 1   החלטת הממשלה  .4

בהחלטת ממשלה מס’ 2316 משנת 2017 שעניינה תכנית לאומית לתחבורה חכמה )להלן: “החלטת ממשלה 

’תחבורה חכמה’”(13, הדגישה ממשלת ישראל את מחויבותה לפתח את תחום התחבורה החכמה בישראל 

ולהיות מובילה עולמית בתחום. החלטת הממשלה עוסקת בשני היבטים: האחד – קידום ותמיכה בחברות 

העוסקות בתחום )פיתוח התעשייה הישראלית והאקו-סיסטם( והשני – קידום פתרונות לסוגיות תחבורתיות. 

על יישום ההחלטה מופקדים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות החדשנות במשרד הכלכלה ומשרד 

ראש הממשלה ובתוכו מינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. 

באופן טבעי, משרד התחבורה, כממונה על קביעת המדיניות בענף התחבורה בישראל ועל הניהול הכולל 

של הענף במסגרת הסמכויות המוקנות לו, הוא הגורם המרכזי בפעילות הממשלתית הנעשית מאז בתחום 

זה. המשרד, יחד עם שאר השותפים, פועל למצב את מדינת ישראל כמובילה עולמית בכל הנוגע לתחבורה 

עתידנית תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובאמצעות שיתופי פעולה עם הון אנושי איכותי המצוי במגזר 

הפרטי המהווה חלק אינטגרלי מתעשיית האוטו-טק בישראל ובעולם, תוך חיזוק המשק הישראלי. 

תחום התחבורה החכמה מתקיים במקביל בשני מרחבים: האחד – מרחב של פתרונות תחבורתיים המצויים 

תחת אחריותו הישירה של המשרד; השני – מרחב הפעילות של התעשייה והשוק הפרטי )האקו-סיסטם(. 

מרחבים אלו לעיתים חופפים ולעיתים נפרדים. משרד התחבורה, יחד עם השותפים הנוספים שהוזכרו, משקיע 

מאמצים רבים על מנת לאפשר לשוק הפרטי לפתח ולבחון טכנולוגיות חדשות, ובתוך כך מעניק ייעוץ, הכוונה 

ואף מימון ממשלתי היכן שהדבר נדרש בשל כשלי שוק שונים.

המשרד עוסק כיום בהיבטים רבים שעניינם הטמעה של פרויקטי תחבורה חכמה, לרבות:

פיתוח תחום הניסויים באמצעות הקמת מרכז ניסויים חדשני, וביסוס רגולציה ופרוצדורות לניסויים של   .1 

רכב אוטונומי בכבישים ציבוריים. באמצעות חברת נתיבי איילון, הוקם מרכז הניסויים לשימוש מרכזי 

פיתוח וחברות הזנק בתחומי התחבורה החכמה. מרכז זה מהווה פלטפורמה לעריכת ניסויים טכנולוגיים 

במתחמים סגורים ובכבישים שניתן להפוך אותם לסטריליים )סגורים לציבור ומנוטרים(. כיום, ישנם כעשרה 

אתרים אפשריים לעריכת ניסויים ומתקיימים בהם עשרות ימי ניסוי בשנה. המרכז מספק לחברות הן 

את השטח בו ניתן לערוך את הניסוי והן שירותי ניהול ניסוי באמצעות זכיין. בין החברות שעשו שימוש 

באתר נמצאות: Argus, Valerann, GM, Mobileye, Nexar ו-Innoviz. במסגרת פעילות משנה של 

מרכז הניסויים, בימים אלו עתיד להתפרסם מכרז להקמת מרכז ניסויים בסייבר, בשיתוף מערך הסייבר 

הלאומי. מטרת המרכז היא קידום המחקר והפיתוח בעולם הסייבר התחבורתי, וכן בחינת עמידותם של 

אמצעים טכנולוגיים שאותם משרד התחבורה יבחר להתקין בתשתיות. 

1. מבוא

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2316 - 22.1.2017 ,13 החלטת ממשלה 2316 בנושא תכנית לאומית לתחבורה חכמה
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1. מבוא

פרסום תכנית פיילוטים רב-שנתית מתוקצבת בתחום התחבורה החכמה בשיתוף הרשות לחדשנות. מטרת   .2

הפיילוטים הפועלים במסגרת התכנית היא יצירת אימפקט תחבורתי לצמצום הגודש, עידוד שימוש בתחבורה 

ציבורית, הגברת הבטיחות בדרכים והפחתת התלות בנפט14. שיתוף הפעולה עם רשות החדשנות נועד 

למנף את יתרונה היחסי של הרשות בזיהוי וקידום טכנולוגיות מתקדמות ולהביא לידי ביטוי את הניסיון 

הרחב של הרשות בנושא השקעות בחברות הזנק ובעבודה מול יזמים מהמגזר הפרטי.

תכנית “מאיצי דרך” להפעלת “מכרזי בעיה” לאיתור פתרונות בהתאם לצרכים קונקרטיים שמעלה   .3

ומפרסם המשרד בתחום מערכות ניהול ובקרת תנועה ותשתיות. במסגרת תכנית זו, בוחנות החברות 

הממשלתיות פתרונות טכנולוגיים שונים בתנאים סטריליים ובתנאי שטח. התכנית מאפשר למידה עמוקה 

ביתרונות וחסרונות טכנולוגיות שונות לקראת הצטיידות.

גיבוש תכנית לאומית לניהול תנועה מתקדם – החל משדרוג מרכזי ניהול התנועה הקיימים ושיפור   .4

יכולותיהם, דרך שיפור תפיסת ההפעלה ושיטת העבודה שלהם לצורה יעילה ומסונכרנת. במסגרת זו 

מגובשים סטנדרטים ארציים למערכת ניהול התנועה וחיבורה לטכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו לנהל 

ניידות של כלל משתמשי הדרך בזמן אמת - זיהוי הולכי רגל, זיהוי ומתן העדפה לתחבורה ציבורית, 

ניהול אירועים בזמן אמת ותקשורת עם גורמי שטח, חישת מפגעים על הכביש, בקרה אחר משאיות 

הנושאות חומרים מסוכנים, כלי אופטימיזציה לתוכניות רמזור ועוד.

איסוף דאטה אגרגטיבי באשר לתנועת נוסעים לצורך תכנון תחבורתי יעיל המביא בחשבון גם ביקושים   .5

שעד היום היו סמויים.

פרסום חוברת יזמות המהווה מפתח להבנת הסיוע הממשלתי ליזמות בתעשיית האוטומוטיב; קיום שיח   .6

עם ארגונים בינלאומיים מובילים בתחום; קיום שיח שוטף מול האקדמיה והתעשייה ועוד.

הקמת מרכז סייבר לתשתית תחבורה – במטרה לקדם את ההגנה על התשתית התחבורתית ולבחון את   .7

החוסן של טכנולוגיות חדשות טרם הטמעתן.

למשרד שותפים רבים בממשלה ובמגזר השלישי הפועלים יחד עם המשרד בחלק מן הנושאים המוזכרים 

במסמך זה. כך למשל, מינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה שאמונה בעיקר על פיתוח האקו-סיסטם של 

התחבורה החכמה בישראל, ופועלת רבות מול השוק הפרטי וחברות ההזנק וכן בעידוד מרכזי מחקר ופיתוח בשיתוף 

האקדמיה בישראל.  במגזר השלישי פועלות מספר עמותות העוסקות בנושא התחבורה החכמה, בעיקר באמצעות 

חינוך והסברה לציבור, הכשרת הלבבות והעלאת הנושא לשיח הציבורי. המשרד נפגש באופן תדיר עם כל העוסקים 

בתחום ונכון תמיד לשיתופי פעולה.

14 בהתאם להחלטת הממשלה, התקציב שהוקצה לתכנית הפיילוטים עומד על כ-125 מיליוני ש״ח במשך 5 שנות התוכנית. הפיילוטים שיתוקצבו יכולים 

להימשך עד שנתיים. עד כה פורסמו 3 סבבים של קולות קוראים להגשת הצעות לביצוע פיילוטים. בחינתם נעשית על ידי ועדת שיפוט משותפת למספר 
נציגים ממשלתיים, ובכללם נציגי משרד התחבורה בראשות מנכ”לית המשרד. בדיקת ההצעות כוללת בין היתר הערכה של היקף האימפקט התחבורתי, 
הישימות הרגולטורית וכן מידת החדשנות, ההיבטים הטכנולוגיים, הפוטנציאל העסקי ועוד. ביצוע הפיילוטים במסגרת זו מהווה יתרון עבור היזמים שכן מדובר 

הן בהשתתפות בעלויות ביצוע הפיילוטים אך גם סיוע רגולטורי, ליווי ובקרה אחר ביצוע הפיילוט ותוצאותיו.
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1. מבוא

1   מטרות המשרד בתחבורה חכמה .5

משרד התחבורה אמון על הסדרת ואספקת שירותי התחבורה ביבשה, באוויר ובים. במסגרת זו אחראי המשרד 

על תחומים רבים, ובהם: תכנון ופיתוח של תשתיות כבישים, מערכות הסעת-המונים ומערכות תחבורתיות 

משולבות, רישוי הנהיגה והרכב, שירותי התחבורה הציבורית, ופיתוח תשתיות ואסדרת הבטיחות בתחומי הטיס 

והספנות. מתוקף כך המשרד עוסק גם בניידות של תושבי המדינה והבאים בשעריה, כמו גם בקידום התחבורה 

הלוגיסטית במשק הישראלי. המשרד מהווה גורם מרכזי בממשלה, הן מבחינת היקף התקציב העומד לרשותו 

והן מבחינת מידת השפעתו האדירה על סוגיות מרכזיות ורבות הנוגעות לחיי היום-יום של כלל אזרחי ישראל 

ולכלכלת המשק. בשנים האחרונות, במקביל למהפכת התחבורה החכמה העולמית, משקיע המשרד מאמצים 

רבים לשיפור השירות הניתן לאזרחים תוך נקיטת מהלכים אקטיביים בתחומים הבאים: קידום התשתית 

והרגולציה לטובת אימוץ ופיתוח של אפשרויות התניידות חדשות; פיתוח וחיזוק מערך התחבורה הציבורית 

והגברת השימוש בו כאמצעי מרכזי להתניידות נוסעים; ניצול יעיל יותר של תשתיות תחבורה קיימות; ושיפור 

רמת הבטיחות באמצעות אימוץ טכנולוגיות ושיטות הפעלה מתקדמות.

כנגזרת לחזון הממשלה בתחום התחבורה החכמה ולמגמות החדשנות בעולם התחבורה, בכוונת משרד 

התחבורה לרתום את מהפכת התחבורה החכמה לטובת יצירת ניידות אופטימלית לכלל אזרחי המדינה 

ומשתמשי הדרך. ניידות אופטימלית מתייחסת לחלופות הניידות העומדות לרשות הפרט בהיבטים של: מגוון 

החלופות, אמינות, זמינות ותדירות, נוחות השימוש, עלות וכמובן יעילות החלופות )דהיינו משך זמן ההגעה 

מנקודה A ל-B(. במסגרת מטרת-על זו, המשרד מתכוון למקד מאמציו בשיפור חלופות הניידות, על היבטיה 

השונים, וזאת בראי “תחבורה ציבורית תחילה”, כך שפיתוח, הטמעה ויישום של פתרונות טכנולוגיים יכוון 

בראש ובראשונה לשיפור התחבורה הציבורית.

תפיסת המשרד היא כי שילוב הכוחות בין תשתית ואמצעי תחבורה לבין טכנולוגיה, יתרום למיקסום 

האפקטיביות של מערכת התחבורה בעיקר בתוך ואל המטרופולינים העמוסים, להגברת החלופות ליוממות 

ויש בידו כדי לסייע גם לחיבור הפריפריה למרכז הארץ, צמצום פערים חברתיים, צמצום יוקר המחיה והנגשת 

אוכלוסיות לתעסוקה, לימודים, בריאות ופנאי. בתוך כך עוסק המשרד בהשרשת התפיסה לפיה יש להתבסס 

על נתונים ומידע לשם ייצור מהפכת הניידות ְכֵּשיּרות בישראל, תוך קידום סינרגיה וסטנדרטיזציה בעולם המידע 

והתשלום באופן שיאפשר, בזמן אמת, קבלת נתונים שישמשו הן את משתמשי הדרך והן את אגפי התכנון והתנועה 

במשרד התחבורה. לאור זאת, המשרד פועל להטמעה מיטבית של מהפכת התחבורה החכמה באמצעות כלל 

אגפיו – תנועה, תשתיות, מדען ראשי, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, טכנולוגיות דיגיטליות וכן יחידות 

המטה ובראשן הלשכה המשפטית. מסמך זה יתייחס למיקודים, פעולות ומטרות המשרד בנושאים המהווים, 

לתפיסת הגורמים השונים במשרד, מפתח להצלחת יישום מהפכת הניידות ְכֵּשיּרות והתחבורה החכמה בישראל. 
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לשם מימוש מטרותיו בתחום התחבורה החכמה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יפעל ברוח 4 עקרונות 

מפתח: רגולציה מאפשרת, העלאת מקדם המילוי15, שיפור חוויית המשתמש והתאמה ל”שלב המעבר”. 

פעילות בהתאם לעקרונות אלו, אשר הוכחו אפקטיביים בעולם, תוך מינוף הניסיון שנצבר עד כה בישראל, 

תייצר קפיצת מדרגה בכל הנוגע ליישום יתרונות התחבורה החכמה ומימוש מטרות המשרד. 

ן הרגולציה המאפשרת 2   עקרו .1

עקרון זה חשוב על רקע תמורות משמעותיות הצפויות להתעצם בעתיד הקרוב ובהתאם לאופי הדינאמי 

והמתחדש של תחום התחבורה החכמה. רגולציה המאפשרת ומעודדת פיתוח פתרונות על ידי השוק הפרטי 

תוך דאגה לבטיחות ויעילות התנועה נחוצה מפני שמהפכת התחבורה דורשת מהרגולטור לנווט בזירה 

גדלה של אי-ודאות. כמו כן, הרגולטור נדרש להתייחס לטשטוש שנוצר בין אמצעי תחבורה ציבורית ופרטית 

והגדרתן של אלו, לאור טכנולוגיות חדשות המסייעות בפיתוח מודלים חדשים של תחבורה אשר אינם עונים 

להגדרות רגולטוריות קיימות )כגון: תחבורה שיתופית שתפורט בהמשך מסמך זה(. כך למשל, בעת הנוכחית 

נהוג להבחין בין רבדים שונים של אמצעי נסיעה – אוטובוס, מונית שירות, מונית מיוחדת )“ספיישל”( ורכב פרטי. 

במצב הנוכחי, אמצעים אלו נבדלים זה מזה ברמה הפיזית אך גם ברמת השירות ובמטרות השימוש, אך ניתן 

לצפות בבירור כי הבחנות אלו ילכו ויטשטשו ככל שתחום התחבורה החכמה ילך ויתפתח. 

המאפיינים החדשים, הנדרשים מרגולטור השואף לאפשר יישום מהיר ומוצלח של ההזדמנויות בעולם 

התחבורה החכמה, הם16: 

תגובתיות – התאמת מנגנוני הרגולציה לכדי רגולציה אדפטיבית המגיבה לשינויים המהירים במציאות; א. 

ביצוע ניסויים – שימוש ב-Sandboxes/Test beds לניסוי תדיר של טכנולוגיות חדשות במסגרת מוגדרת  ב. 

לטובת היערכות לשינויים עתידיים, תוך שמירה על בטיחות משתמשי הדרך;

תוצאתיות – גיבוש רגולציה המגדירה את התוצאות הרצויות ולא את תהליכי העבודה המקדימים  ג. 

הנדרשים להשיגן. על אחת כמה וכמה נוכח העובדה כי רגולטורים לא יכולים ולא יוכלו להכיר, להבין 

ולאשר בעצמם כל מערכת וטכנולוגיה חדשה;

ניהול סיכונים – מעבר לרגולציה מבוססת ניהול סיכונים המבחינה בין הגורמים שנדרשים לציית לה  ד. 

ומייצרת דרישות שונות בהתאם לסיכון שזוהה עבור כל גורם;

שיתופיות – קביעת רגולציה הקשובה והמשתפת את השחקנים השונים באקו-סיסטם. ה. 

15 ”מקדם מילוי” הינו המונח המקצועי למספר הנוסעים )כולל הנהג( שעושים שימוש ברכב בנסיעה נתונה.

אליה )אלמקייס(, ע. )2017(. הקלת גודש תנועה באמצעות שיתוף נסיעות, דוח סיכום הערכת השפעות הרגולציה )RIA(, עמוד 4 –

16 Deloitte Insights. )2018(. Regulating the Future of Mobility – 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/future-of-mobility/regulating-transportation-new-mobility-
ecosystem.html
Deloitte Insights. )2018(. The Future of Regulation –
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/future-of-regulation/regulating-emerging-technology.html
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לאור יעדי משרד התחבורה, ולאור השינויים הטכנולוגיים המהירים וההתפתחויות בשוק התחבורה החכמה, 

המשרד פועל לקידום חקיקה המאפשרת גמישות ומהירות בהפעלת שירותי תחבורה, ביצוע פיילוטים 

וניסויים, וכניסה הדרגתית של טכנולוגיות לשוק תוך שמירה על בטיחות הציבור וזרימת התנועה. כך למשל, 

משרד התחבורה מבצע שינויים והתאמות רגולטוריות בכדי לסייע לתעשייה הישראלית עתירת הידע ולחברות 

ההזנק בתחום, וכדי לאפשר פיתוח והטמעה של מערכות תחבורה מתקדמות בישראל. כחלק ממגמה זו מונו 

ועדות מומחים, נכתבו הוראות נוהל ובוצעו עדכוני חקיקה, במטרה לאפשר לחברות היזמיות להתקדם משלבי 

המחקר והפיתוח לשלבים מתקדמים של ניסוי רכבים במתחמים סגורים ובכבישים ציבוריים, תוך הקפדה על 

בטיחות משתמשי הדרך השונים. במסגרת זו אושרו עד כה לנסיעה בכבישים ציבוריים רכבי ניסוי שהותקנו בהם 

מערכות לנסיעה אוטונומית, מערכות ניהוג חליפיים, סנסורים מתקדמים, מצלמות מתקדמות ועוד. פרויקטים 

נוספים כדוגמת ניהוג רכבים מרחוק נמצאים בשלבי בחינה ובהתאם מתקיים שיח עם אנשי רגולציה ממדינות 

האיחוד האירופי, ארצות הברית ומדינות אסיה, וכן עם נציגים של יצרנים בעולם וגורמים אחרים בתעשיית 

הרכב, לשם פיתוח תקינה בינלאומית אחידה ומתואמת או לכל הפחות אימוץ גישה דומה למדינות מובילות 

בעולם עד לאישורה.

תחת ההבנה כי הטכנולוגיה וההתפתחות בתחום מצריכים שינויים תדירים יותר מבעבר, המשרד, כאמור, 

שואף לאפשר גמישות רגולטורית מירבית ככל הניתן לצרכי בחינה ועדכון עתידיים. לפיכך, יותר רגולציות 

מוגדרות כיום לפרק זמן קצוב אשר לאחריו המשרד מחויב לבחון אותן מחדש ולעדכן בהתאם לצורך ולשינויים 

התכופים בתחום. עם זאת, הרצון להטמיע טכנולוגיות שונות כיום ובעתיד מלווה לעיתים רבות ברמה מסוימת 

של בירוקרטיה ובצורך להסיר חסמים שונים עמם מתמודד המשרד בדרך להגשמת יעדיו. חשוב לציין בהקשר 

זה כי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נותן את הדעת בכל שלב בפעילותו זו לאחריות המוטלת עליו כלפי 

הציבור, שגרת יומו ורמת הבטיחות המסופקת לו, שעל חשיבותן אין עוררין. לפיכך, על המשרד לפעול באופן 

הדרגתי, מושכל ומבוקר בתהליכים המתוארים, ולהבטיח מידה רבה של קפדנות על האופן בו ייושמו.

בנוסף, כחלק מניהול הסיכון ולצורך יישוב המתח ואיזון בין שמירה על בטיחות הציבור לבין השאיפה להטמיע 

חדשנות טכנולוגית ותפיסתית בתחום זה לתועלת הציבור, המשרד שם לו למטרה לפעול במגוון ערוצים ליצירת 

תשתית תמיכה ממשלתית ולמתן סיוע רגולטורי נרחב. זאת, כמנוף לפיתוחן והטמעתן של טכנולוגיות חדשות 

ומערכות תחבורה מתקדמות. העת הנוכחית, הניחנת בפריצות דרך טכנולוגיות חסרות תקדים בתחומי המידע 

והקישוריות, דורשת את עריכתם התדירה של ניסויים מבוקרים על מנת שמשרד התחבורה יוכל לפרוץ את 

גבולות החשיבה המסורתית ולהביא לידי ביטוי את הטכנולוגיות המפותחות כיום בהפעלת התחבורה הציבורית 

ואסדרת התחבורה השיתופית בהווה ובעתיד. בהתאם, המשרד כבר מיישם עקרון זה במסגרת תכנית הפיילוטים 

ובמסגרת מרכז הניסויים.

מגמה זו של עיצוב רגולציה מאפשרת בולטת גם בעולם. רגולטורים מקדישים משאבים רבים למעבר 

מסטטוס של “אופרטור” לסטטוס של “רגולטור מאפשר”. כך למשל, בבריטניה הגדיר משרד התחבורה את 

 Future of Mobility-הרגולציה המאפשרת כאחד מארבעת תחומי הליבה בהם יתמקד במסגרת תכנית ה

)2019(17, ובתוך כך עוסק בעדכון הרגולציה לעידוד שירותי תחבורה שיתופית אותם זיהה כחיוניים להעלאת 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786654/future-
of-mobility-strategy.pdf



20

מקדם המילוי. בסינגפור ובהולנד, משרדי התחבורה שמים דגש על שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי לטובת 

התאמת הרגולציה לטכנולוגיות חדשות. בלוס אנג’לס משרד התחבורה מתמקד ביצירת תשתיות לניסויים, 

הנגשת נתונים ממשלתיים, והקצאת כוח אדם ייעודי במשרד לנושא התחבורה החכמה על מנת ליצור את 

הסביבה הרגולטורית המאפשרת, זאת כחלק מהשינוי התפיסתי במסגרתו המשרד מתמקד בפיתוח יכולות 

.)Enabler( כמאפשר

2.2   עקרון צמצום הגודש בכבישים על ידי צמצום נסיעות של נוסע בודד

כיום מקדם המילוי )מספר הנוסעים הממוצע לנסיעה במכונית( ברכב הפרטי בישראל עומד על 1.2 אנשים 

ברכב. העלאת מקדם המילוי ל-1.3 עשוי להביא לשיפור של עשרות אחוזים במהירות הנסיעה הממוצעת 

בכביש, והעלאה ל-1.5 אנשים ברכב משמעה הפחתה של 20% במספר המכוניות שנוסעות בכל זמן נתון, 

עד כדי צמצום הגודש כמעט לחלוטין18. מכאן שהעלאת מקדם המילוי עשויה לתרום לצמצום משמעותי 

בגודש התנועה ולעלייה במהירות הממוצעת בכבישים בשעות השיא. לכן, המשרד מתמקד בקידום פתרונות 

ובתמיכה ביוזמות של השוק הפרטי בעולמות התחבורה החכמה, בדגש על אלו שתורמים להפחתת התלות 

ברכב הפרטי, להגדלת מקדם המילוי, לצמצום הגודש ולשיפור שירותי התחבורה הציבורית. כך למשל, בבחינת 

תחום הרכבים האוטונומיים, המשרד יתעדף פתרונות כגון שירות מוניות אוטונומיות שיתופי על פני הטמעה 

של רכבים אוטונומיים פרטיים. כלומר משרד התחבורה סבור שאם התחבורה החכמה תיושם כפלטפורמה 

להגדלת נסיעות פרטניות, יצא שכרנו בהפסדנו. 

2.3   עקרון שיפור חוויית המשתמש

בכוונת המשרד לייצר חוויית נסיעה נוחה ונעימה לאזרחים, לרבות נוסעים מזדמנים, בתחבורה ציבורית 

ושיתופית אשר תעודד אותם להעדיף פתרונות תחבורה חלופיים על פני הרכב הפרטי. חוויית השימוש 

האידיאלית בתחבורה ציבורית ושיתופית כוללת את תכנון הנסיעה, לרבות נגישות למידע אמין ומפורט, ביצוע 

פעולות תשלום וכרטוס במקום אחד )One stop shop(, חווית שימוש ונוחות בזמן הנסיעה עצמה ומעבר חלק 

ואינטגרטיבי בין אמצעי התחבורה השונים )Seamless mobility(. חוויה חיובית כוללת פתרונות כדוגמת שימוש 

באפליקציה יחידה לתכנון נסיעה ושימוש בפלטפורמת תשלום אחידה עבור כלל אמצעי התחבורה. אלו יכולים 

לייצר קפיצת מדרגה בחוויית המשתמש על ידי צמצום חסמים פסיכולוגיים, ההיערכות מראש והפעולות 

הנדרשות עבור ביצוע כל נסיעה.

)Transit ion ( ן התאמה לשלב המעבר  2   עקרו .4

משרד התחבורה, בפעילותו מול יתר הגורמים הרלוונטיים, ממשיך להדגיש את הצורך בתכנון הוליסטי 

המתייחס לסוגיות תחבורתיות ובכללן להולכי רגל. בשנים האחרונות מדינת ישראל נמצאת בתנופת עשייה 

אדירה בתחום התחבורה. התשומות המוקצות והתקציבים שמופנים הן לשירות הקיים והן לפיתוח תשתיות 

ואמצעי תחבורה נוספים נמצאים בעלייה מתמדת. בעשורים הקרובים ימשיך המשרד בעשייה הענפה בעולם 

18 טרכטנברג, מ. )2018(. “להתיר את הפקק הגורדי: מתווה תחבורתי לטווח הקצר”.
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התשתיות בכלל ולמערכות הסעת המונים בפרט, תוך המשך קידום פרויקטים רבים שחלקם כבר החלו, בהם 

רכבות קלות בירושלים וגוש דן, רכבת תחתית )מטרו( במטרופולין גוש דן, העצמת עולם הרכבות הכבדות 

על ידי תוספות מסילתיות )באגן איילון, מסילת החוף והמסילה המזרחית ובמטרופוליני חיפה ובאר שבע(, וכן 

הפיכת כלל הרשת המסילתית לתצורת עבודה באנרגיה חשמלית חדישה, יעילה ונקייה יותר. זאת לצד קידום 

פרויקטי תשתית שיעניקו מענה לשילוביות המתאפיינת באמצעי התחבורה המודרניים יותר, כגון כלים מיקרו-

מוביליים )כלים זעירים, כדוגמת אופניים וקורקינטים חשמליים(. זמן ההשלמה לפרויקטי תשתית הוא ארוך 

מעצם טבעם ולעיתים מגיע לטווח של שנים רבות. לפיכך, בשלב המעבר, השלב בו טרם בשלו לכדי הפעלה 

פרויקטים להסעות המונים אשר מהווים את עמוד השדרה של היוממות במדינת ישראל, גובר הצורך בשילוב 

טכנולוגיות מעולם התחבורה. שילוב זה יסייע במיצוי יעיל של התשתית הקיימת ואמצעי התחבורה השונים 

הקיימים כיום ובראשם אוטובוסים, יקדם את העלאת מקדם המילוי בקרב אלו שעדיין בוחרים לדבוק בשלב 

זה ברכב הפרטי ויתמוך במיצוי מקסימלי של התשתית העתידית הנמצאת בשלבי הקמה )כגון: רכבת קלה, 

נתיבי תחבורה ציבורית וכו’(. כל זאת, תוך יצירת פתרונות שיוטמעו בטווח הזמן הקרוב באופן מהיר ומשמעותי. 

פתרונות התחבורה החכמה לא ישמשו רק לשלב המעבר כמובן, וימשיכו לתת מענה וחוויית נסיעה נוחה 

למשתמש, גם לאחריו.
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המשרד מתמקד בעידוד וקידום תחומי ליבה אותם זיהה כמרכזיים וכרלוונטיים ביותר לסביבה הספציפית 

בישראל, ובהם: פלטפורמת ניידות ְכֵּשיּרות )Mobility as a Service(, יצירת תשתית איסוף וניתוח Data, שירותי 

Micro-( מיקרו-מוביליות ,)On Demand Ride-Sharing-ו Carpooling( תחבורה שיתופית גמישה וקאר-פול

mobility(, פיתוח תשתיות ומערכות לניהול תנועה ורכבים אוטונומיים.

מהפכת התחבורה החכמה מביאה עמה שינוי תפיסתי באשר לניידות. במקום שזאת תתבסס על בעלות ושימוש 

ברכב פרטי, המגמה כיום שואפת למודל של רכישת ניידות ְכֵּשיּרות )MaaS( שבו התחבורה הציבורית מהווה עמוד 

השדרה של אופני ההתניידות השונים. מודל זה מתאפשר על-ידי שילוב בין אמצעי תחבורה שונים – ציבוריים, 

שיתופיים ואף פרטיים – והנגשתם למשתמשים דרך פלטפורמת MaaS אחודה, בה ניתן לתכנן מסלול על פי עדיפויות 

שמגדיר המשתמש )למשל, משך זמן הנסיעה, מחיר או אמצעי תחבורה מועדפים( ובהתאם למצב התנועה ואמצעי 

משרד התחבורה שואף לבנות ולעודד יצירת פלטפורמת MaaS שתרכז תכנון מסלול, 
תשלום, מתן משוב והתראות בזמן אמת לנוסע, ובתוך כך כבר החל בקידום מהלכים 

לשיפור שירות הכרטוס והנגשת מידע למשתמשי הדרך.

)Mobility as a Service – MaaS( ירּות 3.1   פלטפורמת ניידות כְשֵּּ

תחומי הליבה

Enabling
Regulator

מערכות בקרת תנועהרכבים אוטונומיים

תחבורה שיתופית 
גמישה ושירותי קארפול

פלטפורמת ניידות כשירות
)Mobility as a Service - MaaS(

מסד נתונים
)Data(

מיקרו-מוביליות כפתרון 
לקילומטר ראשון/אחרון
)אמצעי תחבורה זעירים אישיים(

תחומים
נוספים:

רכבים משותפים 
רכבים חשמלייםחניה חכמהושירותי קריאת הסעה תקשורת בין הרכב 

)V2X( להכל

פעילות ותחומי המיקוד   .3
של המשרד  
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התחבורה הזמינים. מתוך מאפיינים אלו נגזרות שתי סוגיות המגדירות את רמתו של שירות ה-MaaS. האחת היא 

עד כמה השירות מקיף וממצה את כלל אמצעי התחבורה לרבות היכולת לשלב ביניהם ברמת המידע, והשנייה 

היא היכולת לאפשר כרטוס ותשלום דרך השירות באופן מובנה. סוגיות אלו מציבות פלטפורמות MaaS על גבי 

סולם המורכב מ-3 רמות עיקריות: רמה 1 – אינטגרציה של מידע לצרכי תכנון נסיעה בלבד; רמה 2 – אינטגרציה 

של מידע לצד הפניה מהפלטפורמה לבצע הזמנות ותשלום באפליקציות נפרדות של ספקי השירות השונים; 

רמה 3 – אינטגרציה של כל שירותי התחבורה לחבילות מידע ותשלום וסנכרונם תחת שירות אחד19.

פלטפורמות MaaS מגלמות בתוכן פוטנציאל רב לשיפור נוחות הנוסעים ועידודם לשינוי תפיסתי ולשימוש 

בתחבורה שאינה פרטית, גם באופן מזדמן, תוך שהן מציעות למשתמש חוויית נסיעה נוחה בה המידע מונגש 

באופן פשוט, אמין ובזמן אמת, ומאפשר אינטגרציה בין שירותי תחבורה רבים ומעבר “חלק” ביניהם. כך למשל, 

מחקר שפורסם במרץ 2019 וניתח את נתוני השימוש של 70,000 משתמשים בשירות ה-MaaS שפועל בפינלנד, 

מאשש זאת. לפי המחקר, 42% מהמשתמשים שילבו נסיעה באופניים לצד הנסיעה בתחבורה ציבורית ולשירות 

ככלל יש פוטנציאל להקטין את הנסיעות ברכבים פרטיים ב-2038%.  עם זאת, יש להדגיש כי המחקר בוצע על 

ידי החברה המפעילה את השירות וטרם זוהו מחקרים מקיפים ורלוונטיים אחרים.

בישראל, משרד התחבורה החל בקידום השירות וממקד מאמציו תחילה בהיבט התשלום עבור נסיעה 

באמצעי תחבורה ציבורית ובהנגשה איכותית של נתוני זמן אמת בתחבורה הציבורית. בתוך כך המשרד מתכוון 

לאפשר בעתיד הקרוב תשלום במספר אמצעי תשלום: רב-קו, אפליקציה ואשראי. ברכבת ישראל כבר החל 

פיילוט המאפשר רכישת כרטיס נסיעה באמצעות העברת כרטיס האשראי במסוף הנסיעה וללא צורך לרכוש 

19 Sochor, J., Arby, H., Karlsson, I. C. M., & Sarasini, S. )2017(. A topological approach to Mobility as a Service: A 
proposed tool for understanding requirements and effects, and for aiding the integration of social goals.
20 WHIMPACT Insights from the world’s first Mobility-as-a-Service )MaaS( system, Ramboll - https://ramboll.com/-/
media/files/rfi/publications/Ramboll_whimpact-2019.pdf
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אינטגרציה של מידע

תכנון מסלול ומידע על מחירים 
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כרטיס בקופה או במכונה. כמו כן, במכרז האחרון להפעלת מוניות השירות הוגדרו נתונים מדויקים הנדרשים 

להצגה למקבלי השירות על ידי המפעילים. מהלך מרכזי נוסף שהחל המשרד בהקשר זה, הוא מכרז לבחירת 

ספקי תשלום בתחבורה הציבורית באמצעות אפליקציה בסמארטפון. במסגרת מכרז זה המשרד הותיר לעצמו 

את האפשרות בעתיד לחייב את הזוכים להציע גם שירות תכנון נסיעה ומידע בזמן אמת.

במדינות רבות קידום תפיסת ה-MaaS נמצא בראש סדרי העדיפות של משרד התחבורה, בין אם כאופרטור 

)Operator( על ידי פיתוח הפלטפורמה בעצמו ובין אם כמאפשר )Enabler( המניח את התשתיות הנדרשות 

לפיתוח הפלטפורמה על ידי השוק. בפועל, פלטפורמת MaaS ברמה 3 )המאפשרת אינטגרציה מלאה של 

שירותים וחבילות תשלום( פותחה עד כה במקומות בודדים בעולם, בדרך כלל ביוזמת מפעילים פרטיים, וגם שם 

הנושא נמצא עדיין “בחבלי לידה”. דוגמאות לכך ניתן למצוא בהלסינקי, בירמינגהאם ואנטוורפן שם מופעל שירות 

MaaS על ידי חברה פרטית21. בברלין מופעל שירות דומה בשיתוף עם תאגיד התחבורה הציבורית המקומי22, 

ובמספר ערים נוספות בגרמניה מופעל שירות שפותח על ידי יצרניות רכב ומופעל על ידי חברה פרטית23. 

גם הפיילוט שהושק בהולנד מתבסס על מודל הפעלה דומה, במסגרתו המדינה חתמה הסכמי שיתוף פעולה 

עם מפעילי MaaS מהמגזר הפרטי, והמשרד מצדו מספק תשתית תומכת )הקמת המכרז למפעילים, הגדרת 

מטרות התכנית ואוכלוסיות היעד, עריכת מחקרים וגיבוש מסקנות לקראת הטמעה לאומית וכו’(. במקרים אלו, 

למעט הלסינקי שבפינלנד, נראה כי מפעילי התחבורה השונים הצטרפו לפלטפורמה באופן וולנטרי מכיוון שזאת 

מאפשרת חשיפה לקהל יעד רחב יותר. בפינלנד, לעומת זאת, נכנסה לתוקף ביולי 2018 רגולציה המחייבת 

ספקי שירותי תחבורה לשתף במידע וב-API’s על-מנת לאפשר לפלטפורמות שונות להתממשק אליהן ולהציע 

למשתמשי הדרך חווית נסיעה מיטבית.

בשל היות תחום ה-MaaS חדש יחסית ועודנו מצוי בתהליך התפתחות, קשה בשלב זה לזהות באופן 

מובהק מודל הפעלה עדיף – כאופרטור או כמאפשר, ובחירה במודל האופרטור תהווה מהלך חלוצי. בישראל, 

בהתחשב במאפייני הגודש ואמצעי ההתניידות, ולאור הנסיבות הייחודיות של שלב ה-Transition, משרד 

התחבורה שואף להקים ולעודד יצירה של פלטפורמות שירכזו מערכת לתכנון מסלול, תשלום, 

מתן משוב והתראות בזמן אמת לנוסע. בתוך כך המשרד כבר החל בקידום מהלכים לשיפור 

שירות הכרטוס, תוך טיוב מנגנוני ההזדהות. במסגרת בניית פלטפורמת ה-MaaS המשרדית, 

משרד התחבורה מתכנן ליישם מספר אלמנטים חיוניים להצלחת השירות כפי שעלה 

ממחקר עומק. אלו דורשים, בין השאר, כי פלטפורמה זאת תהיה אובייקטיבית מבחינת 

המידע והנתונים המוצגים בה, ותציג את כל השירותים הזמינים לאותו נוסע לפי סדר 

הרלוונטיות שלהם ובאופן שלא יהיה כרוך בשיקולים מסחריים שייטו את התוצאות 

המוצגות למשתמש. בנוסף, יוכל משרד התחבורה לתמרץ את משתמשי הדרך 

בדרכים שונות בכדי לעודד בחירה באמצעי תחבורה תואמי מדיניות. כמו כן, במסגרת 

הפעלת הפלטפורמה נדרשת פתיחת מאגר מידע אליו מפעילי תחבורה העומדים 

21 Whim באמצעות MaaS Global

BVG בשיתוף תאגיד התחבורה הציבורית Jelbi 22 פלטפורמת

23 Reach Now באמצעות Moovel
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בקריטריונים מסוימים יזינו את נתוניהם, וכן יינתן שירות זהה לאזורים שונים ולמשתמשים בעלי יכולות כלכליות 

שונות. בנוסף, נראה כי אופטימיזציה של התשלום בסוף החודש )Post Paid( היא אופציית התשלום המיטבית 

עבור הפלטפורמה, במסגרתה ייעשה חישוב אוטומטי של מסלול התשלום המשתלם ביותר עבור הנוסע על-פי 

השימוש שלו בפועל בשירותי הפלטפורמה באותו חודש, והחיוב יהיה בהתאם. 

איסוף, עיבוד והנגשת מידע )Data( הוא כלי מפתח לייעול והגברת אפקטיביות של התחבורה בכלל 

והתחבורה הציבורית בפרט. תחום המידע מהווה בסיס לתכנון מושכל של התשתית ומערכת התחבורה 

הציבורית ומאפשרת להגשים את חזון הניידות ְכֵּשיּרות.  

המידע מאפשר לממשלה ולרשויות העוסקות בתכנון תחבורה ציבורית, להתאים תשתיות תחבורתיות ולשלוט 

בזרימת התנועה באופן יעיל יותר ובזמן אמת )למשל, דרך ניהול תנועה אדפטיבי, תמחור דינמי של דרך וחניה 

ועוד( ולגיבוש רגולציה מותאמת. בנוסף, הנגשת ה-Data לציבור מהווה כלי למפתחי יישומים תחבורתיים, 

מסייעת לנוסעים לבצע החלטות מושכלות בתכנון הדרך שלהם בזמן אמת בהתאם להעדפותיהם )למשל 

משך זמן או מחיר הנסיעה(, ומאפשרת גם לספקי תחבורה ליזום שירותים חדשים או לשפר שירותים קיימים. 

יודגש כי מהפכת התחבורה החכמה הופכת את ספקי התחבורה הפרטיים למשמעותיים יותר ובכך מגבירה את 

הצורך בשיתופי פעולה וגישה הדדית למאגרי ה-Data הקיימים בין המפעילים הציבוריים והפרטיים. צורך זה 

מעלה אתגרים טכניים באינטגרציה של הנתונים, אתגרים מסחריים בנושא זכויות בעלות על הנתונים והגנה על 

מאגרים קיימים, לצד אתגרים אתיים הנוגעים לפרטיות המשתמשים. אתגרים ויתרונות אלו מעודדים ממשלות 

ורשויות למצוא דרכים חדשניות, יעילות וחסכוניות יותר לאסוף ולעבד כמויות Data גדולות בשיתוף פעולה עם 

המגזר הפרטי, ולהנגיש אותן בזמן אמת ובאופן ברור לקהל רחב ולמגוון של משתמשים.

בישראל, נתוני זמן אמת של מפעילי התחבורה הציבורית באוטובוסים וברכבת ישראל כבר מונגשים לציבור, 

ועליהם מתבססות אפליקציות המסייעות לנוסעים בתכנון הנסיעה בזמן אמת. המשרד פועל כיום לטייב את 

מאגרי המידע השונים לצורך שיפור השירות הניתן, ויש לציין בהקשר זה את “מרכז הנתונים” המוקם בימים 

 GPS אלו, שתפקידו לרכז את כל נתוני זמן האמת של הנסיעות בתחבורה הציבורית למקום אחד )לפי נתוני

של האוטובוסים(. “מרכז הנתונים” יאפשר לזהות, למשל, מקטעי דרך בהם ישנם עיכובים או עומסים, ולתכנן 

בהתאם תחבורה ציבורית תוך הבנה מעמיקה של המצב הקיים. מאגרי מידע נוספים אותם מטייב המשרד בימים 

האלה לטובת שימוש בהם ככלי לתכנון תחבורה ציבורית הם נתוני הכרטוס ונתוני עליה וירידה מקווי האוטובוס 

השונים במטרה לזהות את הביקוש לכל קו ומקטע, ולשמש את המתכננים למדידת ההצלחה של שינויים בקווים. 

משרד התחבורה פועל להשלמת מהלך ריכוז ה-Data ממקורות מידע שונים, תוך 
ביצוע אופטימיזציה של מידע קיים ואיסוף מידע חדש. במסגרת זו המשרד בוחן 
גיבוש סטנדרט אחיד לשיתוף מידע תחבורתי ב- API שבמסגרתו יחויבו מפעילי 

התחבורה, פרטיים וציבוריים כאחד, לשתף במידע שברשותם.

ולפיתוח השוק , פיקוח  ן ו Data כבסיס לתכנ ף  ושיתו 3   איסוף  .2
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מהלך נוסף שמבצע המשרד בימים אלו הוא “שולחן עגול – סקרים” שמטרתו למפות את כלל הנתונים הנאספים 

ולהגדיר אופני איסוף טכנולוגיים לטובת תכנון תחבורה ציבורית ותשתיות הנשען על נתונים בזמן אמת, מותאם 

לצרכים, גמיש ומתעדכן במהירות. במסגרת זו, המשרד החל לאחרונה בביצוע סקר ניתוח מאפייני צרכי התחבורה 

במדינה באמצעות מידע אגרגטיבי הנאסף מהרשת הסלולרית. מדובר בפרויקט איסוף מידע השומר על פרטיות 

הנוסעים מחד, אך מאפשר איסוף מידע משישה מיליון מכשירים המציפים נתונים בדבר דפוסי יוממות לשם הבנה 

מעמיקה של מאפייני הנסיעות ולטובת תכנון תחבורתי מיטבי. הסקר יבוצע על פני שנתיים עם אפשרות להארכה. 

איסוף המידע יאפשר ניתוח אגרגטיבי על ממוצע נסיעות פרטניות )נסיעות אדם( בשעה לאורך כל שעות היום 

ובכל חלקי הארץ, כאשר הוגדרו 3,000 אזורים נבחנים. הנתונים יאפשרו לנתח את משך הנסיעה, אמצעי התחבורה 

ואת הדפוסים הקבועים לעומת הנסיעות האקראיות. הפרויקט יעניק הבנה של מערכת הביקושים הנוכחית על 

מאפייניה השונים, ויאפשר מתן תחזית לביקושי נסיעות לטווח הבינוני-ארוך, בהתבסס על תחזיות רקע )דמוגרפיות, 

תכנוניות ואחרות(, ובתרחישים אפשריים שונים של רשתות דרכים, טכנולוגיה, כלי ניהול ביקושים ועוד. 

בנוסף, מפעיל המשרד מכרז ופרויקט-דגל בתחום “נתוני עתק” למתחמים נבחרים )כגון אזור תעסוקה או מרכז 

עירוני ראשי( אשר מטרתו היא לפתח יכולות לניתוח תנועה במתחם מוגדר על בסיס מסדי עתק )Big Data( שנאספים 

מהפרטים השונים הנעים במתחם, בעיקר באופן אפליקטיבי. הפרויקט נועד לאפשר למשרד לתכנן טוב יותר וברמת 

מהימנות גבוהה יותר את השירותים התחבורתיים והתנועתיים הניתנים לאזרחים, במתחם מוגדר. האפשרות לנתח 

תנועה של פרטים שונים, כאשר המידע מתקבל גם מיוממים שאינם משתמשי תחבורה ציבורית, מקנה הבנה של 

דפוסי התנועה באמצעים השונים לטובת מענה טוב יותר ברמה התכנונית לכלל הפרטים באותו מתחם. 

גם בעולם, מדינות רבות הגדירו את שיתוף והנגשת ה-Data כתחום ליבה וכמפתח לשיפור מערך התחבורה. 

עיקרון מנחה משותף לכולן הוא השאיפה לייצר סטנדרט אחיד לשיתוף המידע, ובהתאם הן פועלות לפי שני 

מודלים עיקריים של שיתוף Data הדדי עם המגזר הפרטי – האחד מחייב את הספקים הפרטיים לשתף את 

הנתונים שברשותם, והשני מתבסס על שיתוף ממקום של הבנת הצורך והאינטרסים ההדדיים, כך שלכל צד 

צומחת תועלת מן הדבר. בבריטניה למשל, רשות התחבורה של עיריית לונדון פותחת לשימוש אישי ומסחרי נתוני 

תעבורה שבבעלותה, ומנגישה אותם לגופים שלישיים דרך API אחיד, על מנת לעודד חדשנות בתחום לטובת 

הנוסעים. ספקים רבים שנהנים מנתונים אלו פותחים את מאגריהם לשימושה של הרשות מתוך נכונות ורצון טוב 

 Data חתמו על הסכם שיתוף Waze-ו Transport for London ,2016 והבנה שהשיתוף פועל לטובתם. בשנת

המאפשר לרשות להגיב לאירועים חריגים ולאפליקציה להעניק מידע עדכני ככל הניתן. גם בסינגפור הגדיר משרד 

התחבורה המקומי את ניתוח והנגשת ה-Data כאחד משלושה נושאי הליבה של אסטרטגיית המשרד, והוא שואף 

להשלים את שרשרת האספקה של ה-Data, הכוללת הגדרת והרחבת מקורות הנתונים, איסופם, עיבודם, הנגשתם 

 24FASTER יוזמה לדוגמא שקידם משרד התחבורה הסינגפורי היא מערכת .Data ושיתופם על גבי פלטפורמות

החוזה מגמות של נסיעה ותקריות )כגון: עומסי תנועה, עיכובים, תקלות( ומספקת התראות מהירות על מנת לתת 

מענה בזמן אמת על ידי ספקי התחבורה. נכון למאי 2019, 70% מתקריות אלו נחזו על ידי המערכת עוד לפני 

שהתרחשו25. יוזמה נוספת בסינגפור היא ה-CFMS, התקנת מערכת חיישנים באוטובוסים המספקים נתונים בזמן 

אמת באשר למיקום האוטובוס והעומס בו. מאז התקנתה ב-2014 נרשמה ירידה של 92% במקרים של עומס יתר26.

24 Fusion Analytics for Public Transport Emergency Response
25 Hooi, C. )2019(. Early incident detection using fusion analytics of commuter-centric data sources
https://conferences.oreilly.com/strata/strata-eu-2019/public/schedule/detail/74305
26 Common Fleet Management System
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בפינלנד, כאמור, הועברה חקיקה המחייבת כל ספק תחבורה לשתף את מאגרי המידע שברשותו ולהנגיש 

את מערך הסליקה לצדדים שלישיים27. בדומה לכך, בלוס אנג’לס ובהולנד פרסמו משרדי התחבורה סטנדרט 

לשיתוף Data דרך API אחיד. בלוס אנג’לס כל ספק תחבורה שרוצה להפעיל את שירותיו מחויב לאפשר 

 MaaS שלו28. בהולנד מגובשת בימים אלה תכנית אב להטמעת Data-למשרד התחבורה גישה למאגרי ה

במסגרתה הוגדרו תנאים נדרשים )אך לא מחייבים בשלב זה( לסטנדרטיזציה של הממשק דרכו משותף 

ה-API( Data(. המסמך נכתב בשיתוף עם עשרות מומחים וספקי תחבורה פרטיים על פי רוח גישת הרגולטור 

המאפשר29. בנוסף לפוטנציאל שביצירת ניידות אופטימלית, למדיניות שיתוף מידע תחבורתי יש ערך כלכלי 

רב. דו”ח שפרסמה חברת Deloitte בשנת 2017 מראה שבלונדון התרומה הכלכלית של מדיניות שיתוף מידע 

תחבורתי הגיעה להיקף של כ-130 מיליון פאונד בשנה )דרך חיסכון בזמן, יצירת מקומות תעסוקה, חיסכון 

בעלויות תקשורת וכו’(30. 

לסיכום, משרד התחבורה רואה באיסוף ועיבוד המידע כבסיס לפיתוח תחבורה חכמה ותחבורה ציבורית 

יעילה ופועל להשלמת מהלך טיוב וריכוז ה-Data ממקורות מידע שונים, תוך ביצוע אופטימיזציה של מידע 

קיים ואיסוף מידע חדש. כל זאת לטובת שיפור יכולות התכנון, ניהול בזמן אמת של התחבורה 

והנגשת המידע לשוק לטובת פיתוחים חדשניים. במסגרת זו שוקל המשרד לגבש 

סטנדרט אחיד )ויתכן מחייב( לשיתוף מידע תחבורתי ב-API של מפעילי 

התחבורה, פרטיים וציבוריים כאחד. במקרה זה, המשרד יגדיר את סוג 

המידע שנדרש לשתף, אופן ותדירות השיתוף, כך שיאפשר למשרד 

ולגורמים שלישיים שיהיו מעוניינים בכך להפיק תובנות על אופן 

השימוש בפתרונות התחבורה השונים, וזאת לטובת התאמת היצע 

אמצעי התחבורה השונים לצרכי הנוסעים והקלה על הגודש. 

כמו כן, הנגשת המידע לשוק מהווה כלי לעידוד יזמות וחדשנות 

ליצירת פתרונות תחבורה חכמה חדשים. שיתוף במידע מהווה 

.MaaS תנאי הכרחי גם לפיתוח והפעלה מוצלחת של שירות

27 Ministry of Transport and Communications, Finland, Mutual access to ticketing systems –
https://www.lvm.fi/lvm-site62-mahti-portlet/download?did=302268
28 LADOT. )2019(. Dockless On-Demand Personal Mobility One-Year Permit –  http://basic.cityofla.acsitefactory.com/
sites/g/files/wph266/f/Final%20One-Year%20Dockless%20Permit.pdf
29 Ministry of Infrastructure and Water Management. )2019(. MaaS Pilot Projects Optimizing mobility – https://
dutchmobilityinnovations.com/attachment?file=7qczeMbWTcRrUzL2ExA8ug%3D%3D
30 Department of Transport. )2014(. Closure of the Transport Direct website – 
https://web.archive.org/web/20140912041722/http://www.transportdirect.info/Web2/downloads/closedownletter.pdf

פעילות ותחומי המיקוד   .3
של המשרד  



28

המונח “תחבורה שיתופית” כולל בתוכו מספר כלים/פתרונות )דוגמאות להמחשה(: 

כפי שצוין, יעדי המשרד בתחום התחבורה החכמה הם ניידות אופטימלית באמצעות הרחבת אפשרויות 

 On-Demand-ההתניידות ושיפור חווית המשתמש, אולם תוך העלאת מקדם המילוי וצמצום הגודש. פתרון ה

Ride-Sharing הוא בעל פוטנציאל לשמש כלי משמעותי להשגת יעדים אלו. ישנן מספר חלופות להטמעת 

פתרון זה, כאשר בחלקן השירות מהווה תחליף לשירות תחבורה ציבורית סדיר ובאחרות הוא מהווה רובד 

משלים לתחבורה ציבורית. 

מדובר בשירות המאפשר הזמנת נסיעה שיתופית, המעדכן את המזמין היכן עליו להמתין ומתי יגיע הרכב. 

לצד האמינות, הוודאות והנוחות ביחס לתחבורה ציבורית סטנדרטית, השירות מחשב את מסלול הנסיעה המהיר 

ביותר ליעדים השונים כאשר הפלטפורמה הטכנולוגית מבצעת אופטימיזציה בין השאיפה לאיסוף הנוסעים 

לבין אטרקטיביות מסלול הנסיעה עבור הנוסעים, תחת הגדרות, אילוצים ורמת שירות שנקבעו. שירות מסוג 

זה יכול לספק מענה למספר אתגרים כגון:

משרד התחבורה פועל לקידום והרחבת שירות On-Demand Ride-Sharing תוך 
בחינת היתרונות וחסרונות שבכל חלופה באמצעות פיילוטים, לשם התאמת האמצעי 

לצורך. לצד זאת, המשרד יסיר חסמים רגולטוריים והתנהגותיים הקשורים בנסיעה 
בתחבורה שיתופית, למשל באמצעות ייעוד נתיבי העדפה לרכבי תחבורה שיתופית

3   תחבורה שיתופית .3
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שירותי קריאת הסעה
)Ride-hailing(

שימוש בפלטפורמות 
המחברות בין נוסע יחיד 
ובין גורם מסיע בתשלום 
ולמטרות רווח )נהג מונית 

או אדם פרטי(

שיתוף של כלי הרכב עצמו, 
שלרוב הינו בבעלות של 
חברה פרטית )לעיתים 
בסבסוד ממשלתי או 

מוניציפלי(, ושימוש של נוסע 
יחיד המשלם עבור השירות 

לפי זמן

אמצעי תחבורה מבוססי 
ביקוש המאפשרים לנוסעים 

גמישות במסלול ובתזמון 
הנסיעה בזמן אמת 

צירוף של מספר נוסעים )בין 
אם מכרים או לאו( לאותה 
נסיעה ברכב יחיד, לרוב 

בתשלום מינימלי לכיסוי עלות 
הנסיעה; החיבור בין הנוסעים 

יכול להתבצע באמצעות 
אפליקציות ורשתות חברתיות

שיתוף רכבים
)Car-sharing(

תחבורה שיתופית גמישה
 On-demand(
)Ride-sharing

שיתוף נסיעה 
)Carpooling(
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שירות במרחב כפרי או שכונות פרבריות כמו גם ייעול השירות בשעות הפעילות או בשעות השפל.  .1

שירות כרובד משלים נוסף לתחבורה ציבורית, כשירות מותאם אישית לבעלי רכב פרטי ומשתמשי דרך   .2

נוספים המעוניינים לצרוך תחבורה ציבורית ושיתופית בסטנדרט גבוה יותר.

מענה לקילומטר ראשון/אחרון )לדוגמה איסוף מתחנות רכבת(.  .3

מענה לאוכלוסיות, לרבות בעלי מוגבלות, שיוכלו להיעזר בשירות מותאם אישית כמענה לאתגרי ניידות   .4

יום-יומיים.

On- דוגמא לכך ניתן למצוא בלוס אנג’לס, שם משרד התחבורה מפעיל פיילוט של שירות תחבורה ציבורית

Demand בשם LAnow, הפועל בימי העבודה, בין 6:00 ל-19:00 ובמסגרתו ניתן להזמין נסיעה דרך הטלפון 

ובאתר האינטרנט )ולא רק באפליקציה(31. נתוני השימוש בשירות זה עולים בהדרגה, ובהתאם לכך נתוני ההחזר 

על ההשקעה חיוביים.  

בכדי להתאים את האמצעי לצורך, משרד התחבורה בוחן את התועלות הפוטנציאליות והחסרונות בכל חלופת 

 ”Bubble“ באמצעות ניסויים. המשרד השיק ב-2019 את פיילוט On-Demand Ride-Sharing שימוש בשירות

לשימוש בתחבורה שיתופית On-demand במרכז גוש דן בשיתוף עם חברת דן ו-Via, על גבי פלטפורמה 

רגולטורית של תחבורה ציבורית. פיילוט זה נעשה כחלק מקידום ופיתוח רובדי תחבורה אשר נועדו לבחון חלופות 

שיביאו להגברת השימוש באמצעי תחבורה ציבוריים ושיתופיים ולבחירה בהם על פני הרכב הפרטי. זאת מתוך 

הנחה כי לעידן הטכנולוגי פוטנציאל מוגבר לשינוי דפוסי התנהגות בקרב משתמשי הדרך. פיילוט נוסף שפועל 

במתכונת מבוססת דרישה הוא שירות תחבורה ציבורית גמיש בין תחנת הרכבת קרית-מלאכי-יואב לישובים 

שבאזור. פיילוטים נוספים להפעלת שירות גמיש הרגיש-לביקוש מתוכננים בשיתוף עם מפעילי תחבורה ציבורית 

נוספים ומפעילים טכנולוגיים נוספים בירושלים ובאזורים אחרים בישראל. 

בריטניה, לוס אנג’לס ומדינות נוספות רואות בשירותי התחבורה השיתופית On-demand כפתרון משלים 

לתחבורה ציבורית מסורתית ולמערכות הסעת המונים. במסגרת זו הן חותרות לשיתופי פעולה עם המגזר 

הפרטי לקידום התחום ומבצעות ניסויים רבים. בבריטניה הוחלט לאחרונה להרחיב לאזורים נוספים שירות 

322018. השירות פועל בדומה למודל  דומה בשם PickMeUp אשר מופעל על ידי חברה פרטית מאז יוני 

Bubble – נוסעים מזמינים נסיעה דרך האפליקציה כאשר המסלול ותחנות העצירה מוגדרים לפי מיקום ויעדי 

המשתמשים באופן דינמי; משך זמן המתנה לרכב הוא עד 15 דקות; ומחיר הנסיעה גבוה משימוש בתחבורה 

ציבורית אך נמוך ממונית ספיישל. יש לציין שאחד האתגרים המרכזיים בהטמעת שירות מסוג זה הוא כלכלי. 

כך למשל, בסן פרנסיסקו, סינגפור, ארה”ב והלסינקי עלויות ההפעלה היו גבוהות והפיילוטים שנערכו הופסקו.

גם בתחום ה-Carpooling, המשרד כבר ביצע מהלכים לקידום התחום במספר מישורים, למשל: תיקון 

תקנה 84א לתקנות התעבורה כך שניתן יהיה לחלוק בעלויות הנסיעה באופן חוקי, בנסיעות שאינן למטרות 

רווח, וגיבוש מדיניות מעודדת נסיעות שיתופיות יחד עם המפקח על הביטוח ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

ורשות המיסים. השאיפה לקידום Carpooling נשענת על מספר מחקרים תומכים. למשל, מחקר שבוצע על 

ידי משרד התחבורה הבריטי בשנת 2018 מצא כי אימוץ תרבות ושירותי Carpooling עשוי להעלות באופן 

31 Linton J. )2019, March 13(. LADOT Operating New ’LAnow’ MicroTransit Shuttle in Westside Neighborhoods – https://
la.streetsblog.org/2019/03/13/ladot-operating-new-lanow-microtransit-shuttle-in-westside-neighborhoods/
32 Demand-responsive bus service set for expansion in Oxford after success, Intelligent Transport. )2019, 11 April( – https://
www.intelligenttransport.com/transport-news/78232/demand-responsive-bus-service-expansion-oxford/
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ניכר את מקדם המילוי של רכבים פרטיים ובכך להוריד בכ-50% את עומסי התנועה הצפויים עד 332050. כיום 

פועלות מספר יוזמות Carpooling המופעלות על ידי השוק הפרטי, ובראייה עתידית המשרד שואף לסייע 

בהסרת חסמים רגולטורים ולאפשר לשוק לפתח ולהפעיל יוזמות נוספות לאור עקרון העלאת מקדם המילוי.

לצד זאת, קיימים אמצעים רבים נוספים אשר מיושמים ונבחנים במטרה להביא לצמצום השימוש ברכב 

הפרטי ולהתמודדות עם חסמים חברתיים והתנהגותיים לטובת הגברת השימוש באמצעי תחבורה שיתופיים. 

למשל, המשרד, באמצעות חברת נתיבי איילון, עוסק בפרויקט High occupancy vehicles( HOV(, במסגרתו 

מתבצעת הטמעת מערכת טכנולוגית ייחודית לאכיפה שתאפשר נסיעה של רכבים בתפוסה גבוהה בנתיבי 

תחבורה ציבורית נבחרים. פרויקט זה מהווה מהלך תשתית תומך תחבורה חכמה, אשר יעודד נסיעות שיתופיות 

והגדלת מקדם המילוי. פרויקט דומה יושם בקנדה בתחילת שנות ה-90’. מחקר על השפעת המיזם העיד כי 

משתמשי הנתיבים חסכו בממוצע 14-17 דקות מזמן הנסיעה הכולל שלהם, וכמות האנשים שביצעו נסיעה 

שיתופית עלתה בכ-25 נקודות האחוז לאורך 4 שנים34. 

חלופות ה-Car-sharing ו-Ride-hailing הפועלות במדינות רבות בעולם, מייצרות גם הן אפשרויות תחבורה 

נוספות עבור הנוסעים, אך נושאות עמן מספר יתרונות וחסרונות. מחד, בשל היותם של שירותים אלו נוחים 

וגמישים, הם בעלי פוטנציאל רב להוות פתרון לבעיית הקילומטר הראשון/אחרון, לצרוך נסיעות שיתופיות 

)Car-sharing( וכך להעלות את מקדם המילוי, לעודד אנשים לוותר על הרכב הפרטי ולהגביר את השימוש 

בתחבורה ציבורית משלימה. מאידך, השאלה אם שירותים אלו מגבירים או מפחיתים גודש תלוי בפרמטרים 

נוספים: שירות התחבורה שהיה נבחר לנסיעה במידה ושירותים אלו לא היו קיימים; עיכובים הנגרמים עקב 

איסוף והורדת נוסעים הכרוכים בעצירות ושיבוש זרימת התנועה בנתיב הקרוב למדרכה; וכן בפרקי הזמן בהם 

שירותים אלו אינם בשירות נוסע )ואז תופסים מקום בכביש או חניה מבלי לסייע למקדם המילוי35(. ואכן, מספר 

מדינות בחרו להגביל את השימוש בשירותים אלו על ידי הטלת רגולציה נוקשה, גם בגלל החסרונות המנויים 

קודם, וגם בעטיין של סוגיית בטחון הנוסעים וסוגיית התחרותיות עם שירותי מוניות קיימים. כיום 

אין בידי המשרד נתונים מכריעים ביחס להשפעתם על העלאת מקדם המילוי וצמצום 

הגודש והוא נדרש למחקר נוסף בתחומים אלו. 

מתוך כוונה לאפשר ניידות אופטימלית לכלל תושבי מדינת ישראל, המשרד 

פועל לקידום והרחבת שירות On-Demand Ride-Sharing, תוך בחינת היתרונות 

והחסרונות שבכל חלופה באמצעות פיילוטים, לשם התאמת האמצעי לצורך.  

לצד זאת, המשרד ימשיך לפעול לאפשור פעילות השוק הפרטי ולהסרת 

חסמים, בין היתר על ידי עדכון הרגולציה, ויתמוך בהתמודדות עם חסמים 

חברתיים והתנהגותיים הקשורים בנסיעה בתחבורה שיתופית, לרבות באמצעות 

ייעוד נתיבי העדפה לרכבי תחבורה שיתופית. 

33 Road Traffic Forecast 2018, Department for Transportation, UK –
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/740399/road-traffic-forecasts-2018.pdf
34 High Occupancy Vehicle Lanes in Canada, Urban Transportation Showcase Program, 
Issue Paper 54 – http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/tc/T41-1-54-eng.pdf

35 ההערכה היא שנסיעות כאלה מהוות 50% מהנסיעות של רכבים אלו בניו יורק ו- 20% בסן פרנסיסקו –

Rosen, J. )2019, May 9(. Uber and Lyft have made San Francisco’s traffic much worse, 
study says. L.A. Times - https://www.latimes.com/science/la-sci-uber-lyft-traffic-
worse-20190508-story.html
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משרד התחבורה בוחן את הצרכים הנדרשים בתחום בהתחשב ביתרונות
הטמונים בו ובאתגרים הנלווים אליו. המשרד ימשיך לפעול לקידום יעדי המשרד 

תוך כדי בחינה מתמדת את הצרכים השונים לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, 
כאשר לנגד עיניו עומדת בראש ובראשונה בטיחות משתמשי הדרך.

ליות 3   מיקרו-מובי .4

המונח מיקרו-מוביליות )Micro-mobility( מתייחס לשימוש בכלי תחבורה זעירים, כגון: אופניים וקורקינטים 

חשמליים. לשימוש מוסדר בכלים אלה פוטנציאל גדול לשרת את יעדי המשרד בהפחתת הגודש בכבישים 

במרחב העירוני, הגברת החלופות לניידות והמעבר הנוח בין החלופות השונות, בהינתן שהוא מספק מענה 

לאתגר הקילומטר הראשון/אחרון ומחבר בין אמצעי התחבורה המרכזיים ליעדו הסופי של הנוסע. כלים 

חשמליים אלו הם בעלי חתימה תשתיתית נמוכה, מהווים אמצעי תחבורה ירוק, בעלי פוטנציאל שימוש גבוה 

ומשתלבים בשימוש יומיומי עם אמצעי תחבורה נוספים עם מקדם מילוי גבוה )תחבורה ציבורית או שיתופית(. 

בישראל, היקפי השימוש בכלים החשמליים הזעירים הוא באופן יחסי מהגבוהים בעולם. כיום כלים אלו גובים 

מספר רב של נפגעים בדרגות פציעה שונות – הן מקרב הרוכבים עצמם והן מקרב הולכי הרגל, וקיימת תופעה 

רחבה של אי-ציות לחוקי התנועה המלווה בהעדר תשתיות מתאימות לכלי תחבורה זעירים )שבילי אופניים(. 

משרד התחבורה פועל לשמירה על המרחב המוגן של הולכי הרגל ולהגברת הסדר התחבורתי הציבורי ונדרש 

לבחינה שוטפת של פעילות כלי התחבורה הזעירים החדשים במרחב. שאיפת המשרד הינה ליצור מרחב עירוני 

בטוח בו ישנה תשתית נפרדת להולכי רגל, רוכבי אופניים וקורקינטים ורכבים. לאור זאת, המשרד מציע סיוע 

לרשויות המקומיות, אשר אמונות על הנושא בתחומן, בהסבת תשתיות קיימות לשבילי אופניים ייעודיים. בנוסף, 

במסגרת פרויקט “אופנידן”, מקים המשרד באמצעות חברת “נתיבי איילון” רשת אוטוסטרדות אופניים בין-עירונית 

הכוללת כ-100 קילומטר של נתיבי אופניים רציפים, בסטנדרט גבוה, מופרדים מתנועת רכבים והולכים רגל, 

שיחברו בין 14 רשויות במרכז הארץ – מראשון לציון בדרום ועד לרעננה והרצליה בצפון. כדי לעודד את השימוש 

בשבילים יוצבו לאורכם עמדות מתקני שתייה, עמדות ניפוח, טעינה חשמלית ועמדות הצללה. כמו כן, במסגרת 

תוכנית “מהיר לעיר” לסלילת נתיבי תחבורה ציבורית, משרד התחבורה העמיד לרשות הרשויות המקומיות גם 

תקציב לסלילת שבילי אופניים עירוניים.  

מישורי ההסדרה האפשריים הקיימים כיום בידי המשרד כוללים שינוי תפיסתי בעולם התשתיות ואופן הקצאת 

זכות הדרך, רישום או רישוי הכלים החשמליים כאמצעי תחבורה, הכשרה לרוכבים באמצעים השונים, קידום 

מודעות לשינוי תרבות השימוש בכלים מודרניים אלו ועדכון סמכויות האכיפה למשטרה ולרשויות המקומיות. 

במשרד התחבורה נעשית עבודה מאומצת ליצירת שיח ושיתופי פעולה אל מול השחקנים השונים מתוך הבנה 

כי עבודה משותפת, הן בין הרשות המרכזית לרשויות המקומיות והן בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, תוליד 

תוצאות הקשובות לצרכי משתמשי הדרך. בתוך כך יצוין כי רשויות מקומיות, כדוגמת עיריית תל-אביב-יפו, 

החלו נוקטות בניסוח תקנות ואמצעים לאכיפתן כדי להסדיר את המתרחש בגבולותיהן. 

בעולם המערבי השירותים המיקרו-מוביליים צוברים תאוצה וישנה מגמה להפכם למרכיב משמעותי בפתרונות 

התחבורה המוצעים לאזרח. בבריטניה למשל התחום הוגדר בראש סדר העדיפויות של משרד התחבורה כפתרון 

עבור אתגר הקילומטר הראשון/אחרון וכשירות משלים לשירותי הסעת המונים. הרגולטור הבריטי אף הודיע כי 

יתחיל בתהליך שיתוף ציבור לזיהוי גישות אסדרה שונות בעולם, לקראת הטמעה בטוחה יותר ויעילה יותר של 
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השירותים האמורים. בלוס אנג’לס מיושם בימים אלו פיילוט שהחל בינואר 2019, במסגרתו כל ספקי השירות 

חייבים לעמוד בתנאים שהוגדרו על ידי הרגולטור – למשל מכסות של כלים, חובה ביטוחית, שיתוף Data וחובה 

לאפשר תשלום גם שלא דרך סמארטפונים. מטרת הפיילוט היא לאפשר גישה מיטבית לכלים אלו באופן נוח, 

בטוח ושוויוני לכלל האוכלוסייה, מתוך הבנת החשיבות של השירות. 

חשוב לציין כי ישנן מדינות אשר אוכפות רגולציה נוקשה יותר מתוך שאיפה להכיל ולנהל את המגמה הגוברת 

של השימוש באמצעים מיקרו-מוביליים, ובהיעדר תשתיות הולמות. למשל, בקופנהגן הוגבל מספר הקורקינטים 

הכללי ל-3,000 ורק 200 כלים רשאים לפעול במרכז העיר, ובפריז הרשות המקומית נותנת דו”חות של עד 

135 יורו בשל נסיעה על המדרכה. זוהי מדיניות שנובעת בעיקר מהפיכתם של הקורקינטים, בין השאר, למפגע 

סביבתי ובטיחותי בהיעדר מענה תשתיתי הכולל שבילים ייעודיים, תמרורים, עמדות חניה וכד’. 

בהיות התחום חדש יחסית, טרם נערכו מחקרי עומק רבים אודות השלכות הטמעת השירותים המיקרו-

מוביליים בערים על עומסי התנועה. עם זאת, מחקר שנערך בפורטלנד, ארה”ב ב-2018 על ידי הרשות המקומית 

מעיד כי 34% מהרוכבים המקומיים, ו-48% מהמבקרים בעיר השתמשו בכלי מיקרו-מובילי במקום ברכבם 

הפרטי או שירות הסעה אחר36. נתונים אלו נמצאים בהלימה עם מחקריהם של ספקי השירותים, שקריאתם 

נעשית כמובן באופן ביקורתי. למשל, מחקר של חברת Lime מצא כי 30% ממשתמשי השירות העידו 

כי המירו את הנסיעה ברכב הפרטי שלהם לשימוש בקורקינט37. מחקר אחר שנערך על 

ידי חברת Mobike מראה כי שיעורי השימוש בכלים אלו גדול באופן משמעותי ליד 

תחנות של אמצעי הסעה המונים, ובכך מחזק את היותם פתרון לאתגר הקילומטר 

הראשון/אחרון38. 

משרד התחבורה בוחן את צרכי האסדרה הנדרשים בתחום המיקרו-

מוביליות בהתחשב ביתרונות הטמונים בתחום זה ובאתגרים הנלווים 

אליו. המשרד ימשיך לפעול לקידום יעדי המשרד תוך כדי בחינה 

מתמדת של הצרכים השונים לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות כאשר 

לנגד עיניו עומדת בראש ובראשונה בטיחות משתמשי הדרך. 

36 Portland Bureau of Transportation. )2018(. E-Scooter Findings Report https://www.portlandoregon.gov/
transportation/article/709719
37 Ajao, A. )2019(. Electric Scooters And Micro-Mobility: Here’s Everything You Need To Know – 
https://www.forbes.com/sites/adeyemiajao/2019/02/01/everything-you-want-to-know-about-scooters-and-micro-
mobility/#79639e545de6
38 Mobike. )2018(. How Cycling Changes Cities: Insights on how bike sharing supports urban development – https://
mobike.com/global/public/HowCyclingChangesCitiesMobike.pdf
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מהפכת הידע המתרחשת בעולם אינה פוסחת על עולם התשתיות הקיימות ובתוך כך על תחום ניהול ובקרת 

התנועה. מערכות אלו קולטות ומעבדות נתונים המיוצרים באופן שוטף על ידי מצלמות, חיישנים המוטמעים 

בכבישים, רמזורים, צמתים, ברשת הסלולארית ובאמצעים נוספים, ובהתאם להם מווסתות את התנועה, על פי 

מדיניות התנועה המתאימה לאזור המסוים. ויסות זה מאפשר ניצול אופטימלי של משאבי הדרך ונעשה למשל 

על ידי מתן התראות לנהגים באשר למהירות נסיעה אופטימלית, התאמת תוכנות רמזורים למצב התנועה 

העדכני, שינויי רמזור לטובת תחבורה ציבורית והמלצות לדרכים חלופיות בשעות עומס. 

מערכות ניהול ובקרת תנועה מהוות בסיס גם לוויסות תנועה אל מול הביקוש, באמצעות אגרות גודש 

דינאמיות בהן מחיר הדרך משתנה ותואם את הביקוש וגודש התנועה, על מנת להשפיע על דפוסי היוממות. 

גביית תשלום בעבור ההשפעות החיצוניות שנגרמות על ידי הנסיעה ברכב פרטי מיושמת ברחבי העולם מזה 

שנים, במטרה להשפיע על הבחירה של הנוסעים להשתמש ברכב באזורים מסוימים ובשעות מסוימות. הניסיון 

המצטבר ברובו חיובי, במובן שהדבר גרם לצמצום משמעותי בגודש במרכזי ערים אלו, ובדרכי הגישה אליהם39. 

בנוסף, מערכות ניהול ובקרה מאפשרות איתור, טיפול ופינוי מהיר של הפרעות בדרך )תאונות, רכבים 

תקולים וכדומה( המייעלים את זמני התגובה של צוותי חירום ומצמצמים את הסיכוי לתאונות. הפעלת מערכות 

אלו דורשות למעשה סנכרון של מידע לא רק ממספר רב של אמצעי איסוף, אלא גם שיתוף פעולה בין רשויות 

רלוונטיות שונות )משטרה, רשויות מקומיות, חברות אחזקת כבישים, מוקדים עירוניים וכו’(.  

בשנים האחרונות מוטמעות טכנולוגיות שונות הכוללות ניהול מצבים וקבלת החלטות המבוססות נתוני 

זמן אמת ובינה מלאכותית. בישראל, נערכת מהפכה בתחום הנגשת הידע אשר בד בבד פורסת את התשתית 

הטכנולוגיות הנדרשת לשם ניהול ובקרת תנועה. בתחום זה, משרד התחבורה פועל באופן שוטף לעיבוד נתוני 

ספירות נוסעים שנעשות בידי חברות הביצוע )כגון נתיבי ישראל( ומידע ממערכות רמזורים ומקורות נוספים. גודל 

שוק טכנולוגיות התשתית בישראל הוא קטן ביחס לעולם ומשרד התחבורה פועל לשילוב טכנולוגיות נבחרות 

אשר יענו על הצרכים המקומיים. תכנית סל הטכנולוגיות “מאיצי דרך” לטכנולוגיות בתשתית, מהווה כר פורה 

למחקר ופיתוח בתחום. התכנית מופעלת ביחד עם חברות ממשלתיות, מתוקצבת בכ-30 מיליון ₪, וכוללת 

כ-15 מכרזי בעיה40 בנושאים שונים ובהם ניטור תנועה בכביש, יכולת חישה של המרחב בעזרת סנסורים שאינם 

קבועים, זיהוי הולכי רגל הממתינים לחציית כביש, מצלמות לניהול צומת חכם, מערכות שליטה ובקרה לסנסורים 

מבוזרים, שקילת משאיות תוך כדי תנועה, רמזורים אדפטיביים ועוד. בכל נושא מוגשות הצעות לפתרון על 

המשרד פועל למימוש מערכת ניהול תנועה ארצית חכמה ומקושרת, שתאפשר 
להקצות את משאבי הדרך בצורה מיטבית בהתאם למדיניות, במקביל לצמצום 

זמני תגובה באירועים חריגים ותאונות. המשרד פועל להצפת הצרכים לשוק הפרטי 
ותקצוב מחקר ופיתוח, תוך שיתוף פעולה עם מגוון שחקנים.

)Traff ic  Management ( ובקרת תנועה  ל  ניהו 3   מערכות  .5

39 טרכטנברג, מ. )2018(. “להתיר את הפקק הגורדי: מתווה תחבורתי לטווח הקצר”.

40 גישה ממשלתית לפתרון בעיות, לפיה הגוף הממשלתי הרלוונטי מגדיר את הצורך והאתגר העומד בפניו ברמה המהותית,

ומפנה אתגר זה לשוק וליזמים פרטיים להגשת הצעות שונות לפתרון.
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ידי יזמים פרטיים ובכוונת המשרד לבצע ימי הדגמה )“דמו”( שישמשו לבחירת מספר פתרונות שיעברו לשלב 

הפיילוט, אז תיבחן הטכנולוגיה המוצעת. בנוסף, משרד התחבורה מגבש בימים אלו תכנית ארצית לניהול תנועה 

אשר נחלקת לחמישה צירים מרכזיים: איסוף והנגשת מידע בזמן אמת, הקמת מערכת ניהול תנועה ארצית, 

בניית רשת מרכזי ניהול תנועה ושיפור יכולותיהם, ממשק בין ניהול תנועה לתחבורה ציבורית, ותשתית תומכת 

והגנה בסייבר. מטרת התכנית לייצר מהלכים ברורים לטובת מיצוי התשתית הקיימת באמצעות טכנולוגיה. 

התכנית גובשה בשותפות עם גורמים רלוונטיים, כדוגמת רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, אקדמיה וכדומה. 

מערכת ניהול התנועה הארצית מבוססת על תשתיות קיימות שפותחו בישראל ב-15 השנים האחרונות 

ומשמשות ערים מרכזיות בישראל. המערכת מאפשרת לקלוט מגוון רחב של מקורות )גלאי כביש, גלאי 

Bluetooth, מצלמות ונתוני גודש ,Waze(, ולהמליץ למנהלי התנועה בדבר תכנית הרמזורים המתאימה בכל 

מצב נתון. בכוונת המשרד להרחיב יכולות אלו לרמה הארצית תוך שדרוגן והוספת ממשקים ויכולות מתקדמות 

נוספות, כגון אוטומציה ובינה מלאכותית )AI(, לניהול תנועה פרו-אקטיבי. 

כחלק מבניית רשת מרכזי ניהול התנועה, תכנית נוספת שהחל המשרד בקידומה היא התכנית להקמת 

מרכז ניהול התחבורה הציבורית שיתקשר עם מרכזי ניהול התנועה האחרים. המרכז עתיד לתפקד כמרכז 

שליטה ארצי לתפעול התחבורה הציבורית בזמן אמת, ולקלוט שידורי מצלמות מחברות התשתית, נתוני רישוי 

ו-GPS ממפעילי התחבורה הציבורית, לכלול אפשרויות העברת מידע בזמן אמת מנהגי האוטובוס ואליהם, כמו 

גם העברת מידע באפיקים שונים אל נוסעי התחבורה הציבורית. הכל לשם מיקסום יכולת התגובה והשליטה 

בזרימת התחבורה הציבורית ויידוע הציבור בדבר שינויים בפעילות, ולטובת ניהול מתכלל של התחבורה 

הציבורית בשגרה ובמצבים מיוחדים )חסימת ציר ראשי, הפגנות וכו’(. מרכז ניהול התחבורה הציבורית מתוכנן 

לפעול בצמוד למוקד השירות של הנוסעים, באופן שיאפשר החלפת מידע חיוני ויצירת תקשורת שוטפת בין 

שני המוקדים, לטובת העלאת רמת השירות לנוסעים, שיפור הפעילות וטיפול בתקלות בזמן אמת.

גם מדינות בעולם מזהות את הצורך בפיתוחן והטמעתן של מערכות בקרת תנועה הוליסטיות. אלו צריכות 

לדעת לעבד את הנתונים לכדי המלצות בזמן אמת, לזהות מגמות תחבורתיות רוחביות ולהוות כלי לחיזוי 

התנהגות. ואכן, סינגפור, שנחשבת חלוצה בתחום זה, הטמיעה ב-2010 את מערכת ה-41EMAS. זהו למעשה 

חדר בקרה המנטר תנועה על כבישים מהירים, מתריע מפני מפגעים, ומאפשר תגובה מהירה למצבי חירום 

ותקריות תחבורתיות. מאז הקמת חדר הבקרה נחסכו בממוצע 24 דקות מזמן התגובה לתקריות אשר ערכן 

הכלכלי משתווה ל-40 מיליון דולר. כמו כן, כמות התקריות עצמן ירדה מ-210 ב-2010 ל-122 ב-422017. 

מערכות דומות מוטמעות בימים אלו בהולנד )CHARM( ובלוס אנג’לס )43ATSAC 3.0(. האחרונה מעבדת מדי 

יום כ-7.5 טרה-בייט של נתונים המתקבלים מכ-30,000 מקורות שונים וכך מקטינה את זמן הנסיעה הממוצע 

בכ-4410%. אלו מהוות בסיס לפיתוח מערכות המסנכרנות בין מערכות בקרת תנועה לבין ספקי תחבורה 

ומהוות פלטפורמת קבלת החלטות בזמן אמת וכן לטובת תכנון עתידי מבוסס נתונים עבור הרשות המקומית/

 .)Mobility Operating Systems( המטרופולינית

41 Expressway Monitoring & Advisory System
42 Wei, T.Q.. )2018(. Tapping Tech for Smoother Traffic –
https://www.clc.gov.sg/docs/default-source/urban-solutions/urb-sol-iss-13-pdfs/11_case_study-singapore-
intelligent-transport-systems.pdf
43Automated Traffic Surveillance and Control System
44 LADOT. )2016(. Vision Zero GIS Data Dictionary – http://visionzero.lacity.org/wp-content/uploads/2016/08/
VisionZero_GISDataDictionary.pdf
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מערכות ניהול ובקרת תנועה הן בעלות חשיבות מכרעת לייעול זרימת התנועה לכלל משתמשי הדרך. 

משרד התחבורה פועל למימוש מערכת ניהול תנועה ארצית חכמה ומקושרת, שתאפשר להקצות את משאבי 

הדרך בצורה מיטבית בהתאם למדיניות, במקביל לצמצום זמני תגובה באירועים חריגים ותאונות. לאור זאת, 

וכחלק מהשינוי התפיסתי שהוזכר במסגרת עקרון הרגולציה המאפשרת, המשרד יקדם תחום זה באמצעות 

זיהוי אתגרים, הצפת צרכים לשוק הפרטי ותקצוב מחקר ופיתוח ומימוש יכולות ניהול תנועה ברמה הארצית. 

כל זאת, תוך עבודה ושיתוף פעולה עם מגוון שחקנים באקו-סיסטם )לרבות מגזר פרטי ואקדמיה( לטובת 

מימוש אפקטיבי ומהיר. 
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השימוש ברכב אוטונומי צפוי להיות חלק משינוי משמעותי בשימוש ברכבים בעתיד, כחלק ממהפכת 

ה-Autonomous, Connected, Electric, Shared :ACES )אוטונומי, מחובר, חשמלי, שיתופי(. שילוב של כלל 

רכיבים אלו יוצר מכפיל כוח המשרת מספר מטרות חברתיות, ביניהן ניידות אופטימלית, העלאת מקדם המילוי 

ברכבים וצמצום הגודש בכבישים, וכן צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות.  

מדינת ישראל נערכת למציאות בה רכבים שהפעלתם אינה דורשת התערבות אנושית כלל יכנסו לשימוש 

בהדרגה. אמנם טרם בשלה הטכנולוגיה למציאות אוטונומית מלאה, אך כבר כיום חלק מהרכבים המיוצרים 

נושאים תכונות של נהיגה אוטונומית ברמות שונות. ההשלכות העתידיות של המעבר לרכבים אוטונומיים עדיין 

לא ברורות עבור רגולטורים, יצרני רכבים והציבור כאחד. לצד פוטנציאל להגביר את בטיחות הנוסעים ולספק 

אפשרות לנסיעה עצמאית עבור אוכלוסיות שאינן יכולות לנהוג ברכב פרטי, קיימים חששות מסוימים, כגון 

עליה בכמות הרכבים על הכביש שתגדיל את בעיית הגודש, וכן איומי סייבר. איזון בין היתרונות לחסרונות דורש 

רגולציה ממשלתית מתאימה ביחס לשימוש ברכבים אוטונומיים ואופן כניסתם לשוק. 

בישראל פועלות חברות רבות אשר מבצעות ניסויים בטכנולוגיות מגוונות ברמות אוטונומיה שונות. מתחילת 

שנת 2018 ועד היום התבצעו אלפי שעות ניסוי במרכזי הניסויים ובכבישים ציבוריים על ידי עשרות חברות 

במסגרת מרכז ניסויים ייעודי כפי שנזכר לעיל. בין היתר, מתקיימים ניסויים בתחום הסייבר-תחבורה, בו ישראל 

ממוצבת כמובילה עולמית. המשרד מעודד עריכת ניסויים בישראל מתוך שאיפה לגבש רגולציה שתאפשר 

נסיעה מסחרית ותהיה מותאמת למאפיינים הייחודיים בתחבורה המקומית.

בהתאם, המשרד פועל להכנת התשתית הרגולטורית לעידן הרכב האוטונומי. כניסתם של רכבים אלו 

לשוק מעלה שאלות רבות בהיבטי אחריות פלילית, נזיקית, סוגיות מעולם הביטוח, סוגיות אתיות וכיוצא בזאת. 

המשרד מוביל שיח פתוח עם ממשלות נוספות ועם יצרני הטכנולוגיות בענף הרכב לטובת יצירת התאמה 

מרבית בין הטכנולוגיה לבטיחות הנדרשת למשתמשי הדרך. לצד זאת, מציגים היצרנים את הצרכים לשם 

המשך פיתוח טכנולוגיות אוטונומיות והבאתן לכדי מוכנות להפעלה.

מדינות רבות בעולם זיהו את האתגרים שבהטמעת רכבים אוטונומיים ושוקדות על ניסוח רגולציה שתיתן 

להם מענה, בעיקר סביב הסכנות הבטיחותיות הפוטנציאליות בנסיעה ברכבים ללא נהג. בפברואר 2019 פרסם 

משרד התחבורה הבריטי מסמך המפרט את ההוראות הרגולטוריות עבור ניסויים ברכבים אוטונומיים. המסמך 

כולל הוראות הנוגעות לביטוח, שיתוף נתונים, בטיחות, חובות משפטיות ותהליך אישור לביצוע ניסויים מול 

הרגולטור45. ממשלת הולנד נוקטת במדיניות דומה וביולי 2019 אישרה חוק המאפשר ניסויים ברכבים אוטונומיים 

משרד התחבורה ימשיך לעודד פיילוטים בתחום הרכבים האוטונומיים, ויקדם רגולציה 
שתבטיח כי אלו יפעלו בצורה בטוחה ויתועלו לטובת אמצעי תחבורה ציבוריים 

ושיתופיים. המשרד יפעל לכך שממשלת ישראל לא תהווה חסם בירוקרטי בכל 
הקשור לתקנים וימשיך בעבודת התאמת התקינה הישראלית עם זו הבינלאומית.

ם  י נומי 3   רכבים אוטו .6
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45 Centre for Connected & Autonomous Vehicles. )2019(. Code of Practice: Automated vehicle trialing –
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/776511/code-of-
practice-automated-vehicle-trialling.pdf
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על כבישים ציבוריים ללא הימצאותו של נהג ברכב )תחת הגבלות מסוימות, כגון: חלונות זמן מסוימים לביצוע 

הניסוי, הימצאותו של נהג מפעיל במרחק מסוים מהרכב וכו’(46.

רכב אוטונומי כשלעצמו, ללא תיעול היכולות לשם העלאת מקדם המילוי ויצירת חלופות נוספות ליוממים, אינו 

מהווה כלי משמעותי בקידום מטרת העל של משרד התחבורה – ניידות אופטימלית. המשרד צופה כי הפעלת 

רכבים אוטונומיים במסגרות הפעלה שיתופיות או ציבוריות תקדם בצורה הטובה ביותר את מדיניות המשרד ויביאו 

לתיעול הטכנולוגיות לטובת העלאת מקדם המילוי, הגדלת החלופות למשתמש וצמצום הגודש. ללא מדיניות 

זו הרכב האוטונומי עלול להחליף את השימוש שנעשה ברכב הפרטי כיום. לאור זאת, משרד התחבורה ימשיך 

לעודד פיילוטים בתחום הרכבים האוטונומיים, יקדם רגולציה שתבטיח כי הרכבים האוטונומיים יפעלו בצורה 

בטוחה ויתועלו לטובת אמצעי תחבורה ציבוריים ושיתופיים כחלק מתפיסת הניידות ְכֵּשיּרות, בטווח הקצר – 

בהפעלתם לצד רכבים הנהוגים בידי אדם, ובטווח הארוך – בהפעלתם לצד רכבים אוטונומיים בלבד. המשרד 

מוביל קו ברור לפיו הממשלה לא תהווה חסם בירוקרטי בכל הקשור לתקינה. כבכל העולם, המשרד ימשיך 

בעבודת איחוד התקינה כך שישראל תהיה מובילה ברמת מוכנותה להפעיל טכנולוגיות אוטונומיות בכבישיה. 

46 Government of the Netherlands Website. )2019(. Green light for Experimental Law for testing self-driving vehicles 
on public roads – https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-and-road-safety/news/2019/07/02/
green-light-for-experimental-law-for-testing-self-driving-vehicles-on-public-roads
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יש לציין שלצד תחומי הליבה שהוגדרו, עולם התחבורה החכמה כולל גם תחומים נוספים אליהם נדרש 

המשרד באופן שוטף, אם כי בעצימות נמוכה יותר ובדגש על תפקידו כרגולטור מאפשר. התהליך המתודולוגי 

בגינו תחומים אלו לא הוגדרו בליבת עיסוקו של המשרד שם דגש על שלושה מאפיינים עיקריים: יכולת השפעה 

קטנה יחסית של המשרד על פיתוח התחום ביחס למגזר הפרטי או גורמים רלוונטיים אחרים; היקף ומיידיות 

השפעה נמוכים יותר על התחבורה בישראל; והיעדר ראיות אמפיריות ומחקרים תומכים באשר לתועלות 

הנשקפות לרמת הניידות.

תחומים אלו כוללים, בין היתר, את הטמעתם של רכבים חשמליים כחלק ממערך תחבורתי בר-קיימא 

במטרה להפחית נזקים סביבתיים וכלכליים-חברתיים. יצוין כי לאור ההיתכנות של אלו להגדיל את הנסועה 

ברכב פרטי ולהביא להגברת הגודש בגין עלות הדלק שנחסכת, המשרד ימקד את מאמציו בעידוד השימוש 

ברכבים החשמליים עבור תחבורה ציבורית ו/או שיתופית, לשם הבטחת המטרות של מערך תחבורתי בר-

קיימא, בדגש על עידוד שימוש יעיל ככל הניתן גם באמצעי תחבורה זולים לשימוש. 

תחום נוסף הוא תחום ה-V2X, התקשורת בין הרכב לכל עצם בסביבתו )תשתיות, רכבים אחרים והולכי רגל( 

באופן שיאפשר ניצול מרבי של היצע התשתיות. בכוחה של הטכנולוגיה, המשולבת בדגמים חדשים של כלי 

הרכב, להגביר את ערנותם של הנהגים ושל משתמשי דרך אחרים לסכנות בכביש ומעבר לפינה. כתוצאה מכך, 

צפויה הפחתה משמעותית בהישנות הסכנות הכרוכות בנסיעה בכביש ובדרגת חומרתן, וכן צפויה התייעלות 

של מערכת התחבורה. כלי רכב ורכיבים אחרים של המערכות התחבורתיות יוכלו להעביר בזמן אמת מידע 

מהימן ומדויק ביניהם, ולהפחית את מצבי הסיכון וזאת תוך צמצום הצורך בהסתמכות על הגורם האנושי. 

בשנים האחרונות נקט המשרד במספר צעדים, לרבות הסדרת תחום התדרים לתקשורת GHz 5.9 באמצעות 

 )Cooperative-ITS( משרד התקשורת, גיבוש רשימה של תקנים שיאפשרו הפעלת שירותי מערכות מקושרות

והיערכות למעבר לתשתית תקשורת דור 5. 

בתחום אחר, תחום החניה החכמה, חידושים טכנולוגיים שונים מיושמים לצמצום פעילות חיפוש החניה, 

וכך בעקיפין להפחתת ההפרעה לתנועה. המשרד בוחן את הצעדים הנדרשים ליישום ההתפתחויות בתחום, 

בשים לב לחשש כי הקלה על מציאת חניה תעודד שימוש ברכב פרטי. 
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