
 

 

 עצמאות בדרכים

בהיסטוריה.  " חלק  לקחתי  נהג,  ללא  המוניות במונית  בשירות  לנסיעה  לדרך,  יצאתי 

השירות הראשון בעולם ללא נהג, וגם ללא אדם שיושב מאחורי    –   בפרברים של פיניקס 

באריזונה  שגרתית  מציאות  כבר  זו  פיילוט.  לא  זה  לפקח.  כדי  רק  סיפר   ".ההגה  כך 

  1. על ביקורו בפיניקס אריזונה  ישראלי עיתונאי  לאחרונה

של מציאות   שלביה הראשוניםבו גם בכבישי ישראל נראה את  שלא רחוק היום    האם

   ? דומה

בוועדת הכלכלה של הכנסת   נדונה  אלה  חובימים  לתיקון פקודת   ק ממשלתיתהצעת 

בכבישים   ,ללא נהג כלל  אוטונומיים  רכבים  500  -ניסויים בלאפשר    שנועדה  התעבורה,

הרחיב את הממשלה ל  ה שלכוונפת  משק  ההצעה  .הסעת נוסעים בשכר  תוך,  ציבוריים

הנדרשת   אוטונומיתהתחבורה  העילות  פ הרגולטורית  התשתית  את  ולגבש  בישראל 

   לצורך כך. 

 :כאלהקובעת משטר רגולטורי דו שלבי לעריכת ניסויים  הצעהה

הפעלת מרכז   בהם  תנאיםכפופה לה  ,מהמפקח הארצי על התעבורה  היתר הפעלה  קבלת

ביצוע  ו;  ותכנית הגנת סייבר  ; הגשת תכנית הפעלהכזהאו התקשרות עם מרכז    בקרה בישראל 

לקבוע בתקנות תנאים  סמכות  התחבורה    תמקנה לשר  הצעהה  .הליך מתועד של ניהול סיכונים

 נוספים לקבלת היתר ההפעלה.

עמידת הרכב בדרישות   בענייןהכפופה לתנאים    , מרשות הרישוי  קבלת רישיון לרכב העצמאי 

בינלאומיות יכול  ;תקינה  מערכת  יתוהוכחת  של  העצמאיתה  יצרן  באמצעות  הנהיגה   ; תיעוד 

ידי בוחן נהיגהו  הצגת דוח בדיקת הרכב במעבדה   יכולת  , להוכחתבחינה מעשית בדרך על 

איסוף   ענייןבותנאים  להימנע מתאונות דרכים;  ובתנועה,    לבלציית להוראות דרך, להשת  הרכב

 2. הגנת סייברושמירת נתונים, ו

ל יכולות אוטונומיות, שקצהו האחד יש ספקטרום רחב ש.  הגדרת רכב כאוטונומי אינה בינארית

לרכב ללא כל   , וקצהו האחר אוטונומיה מלאהלרכב ושליטה מלאה לנהג  היעדר כל אוטונומיה

בנהג ה  צורך  בין  מסווגות    תחבורה האוטונומית)בעולם  ללא  0דרגות עצמאות הרכב    לרכב 

 . בכל פעולות הנהיגה(להחליף את הנהג  לרכב המסוגל 5-ל ,כלליכולות אוטונומיות 

 בהם נכח נהג או מפעיל בטיחות  אוטונומיים  רכב  ניסויים בהפעלת כלי  בישראלעד כה התקיימו  

 .והן בכבישים ציבוריים ,םיהן בשטחים סגורים ובתנאים סטרילי  ,(4-3  עצמאות)רכבים ברמת 

החוק ל  הצעת  ולנועדה  הניסויים  היקף  את  נסיעות  הרחיב  של  שלב  אל  המעבר  את  הסדיר 

 .בכבישים ציבורייםתוך הסעת נוסעים ללא נהג כלל,    גםניסיוניות 

 
  הארץ " בפרברי פיניקס כבר נוסעות מוניות ללא נהג. זה איננו פיילוט, אלא הדבר האמיתי –צח יוקד "אפשר לסמס בזמן הנהיגה   1
(28.1.2022)  . 
בתקנות.    ומסמיכה את שרת התחבורה לשנות תנאים אלה   ,תנאים לקבלת רישיון לרכב העצמאיאת ה בגדריה  כבר  ההצעה קובעת    2

 זאת להבנתנו כדי לאפשר לניסויים להתחיל בפועל, מבלי להיות תלויים בהתקנת תקנות על ידי שרת התחבורה.  

https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_ls1_606324.pdf
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https://www.haaretz.co.il/magazine/EXT.premium.HIGHLIGHT-EXT-STATIC-1.10529937
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.  פטורים מרגולציה קיימתעל בסיס מתן  ניסויים ברכבים אוטונומיים מתקיימים כיום בישראל  

רכבים הפעלת  לתת מענה לשני חוסרים מרכזיים ברגולציה הישראלית בנוגע ל  נועדו  הפטורים

 :אוטונומיים

 לעניין זה .  ורישויים  םרכבים אוטונומיישהעמידה מכשול בפני רישום    ,מתאימההיעדר תקינה  

ורישוי של רכבים המאפשר, בנסיבות מסוימות, רישום  סעיף פטור  ב  משרד התחבורה  השתמש

  3.הקיימות בדין בכל דרישות החובה לרישוםגם אם הם אינם עומדים  בניסוי,

כיום .  של רכבים אוטונומייםהפעלה  ל   , כללי הנסיעה וההתנהגות בדרךהתאמה של    חוסר

רכבים אוטונומיים בניסוי מחלק ניכר מכללי הדרך, דוגמת חובת הנחת  משרד התחבורה  פוטר  

   4.ידיים על ההגה

 לעריכת ניסויים טכנולוגיה  הת  ולחברגמישות  הענקת    במרכזם,  לרגולציה פוטרת יתרונות רבים

הן הגמישות הרגולטורית הועילה    . , במציאות של מידע חסרקבועים  חקיקה  ישינויללא צורך ב

 המחקר והפיתוח   תנופתאת  המשיך  חברות ללהיא אפשרה    –  לחברות הטכנולוגיה הן לרגולטור

 של   נרחבתה  להפעלהנדרשת  רגולציה  ל   נוגעולהגיע לתובנות ב  לצבור ידע   , ולרגולטורבישראל

 בכבישי ישראל.   אוטונומייםרכבים 

ל  קיימתמש  אך ממשלתית  בישראל,  נכונות  אוטונומיים  ברכבים  השימוש  היקף  את  הרחיב 

לא  אך    התיקון המוצע הוא שלב נוסף בדרך לאסדרת התחום,.  נדרשת אסדרה מקיפה יותר

לרכבים   יהיה להתיר  לפני שניתן  לקבל מענה  יידרשו  פעולה ים  יאוטונוממעט סוגיות   חופש 

 . ציבוריים, שלא במסגרת תחומה של ניסוי בכבישיםנרחב 

  , קף ומשמעותרחבת הי הסוגיזו האחריות בקרות תאונות.  משטרהיא  ין סוגיות אלהמרכזית ב

לקבלת    קול קורא משרד המשפטים  פרסם  לפני כשנה    –  ועדיין בראשיתבישראל    ההדיון בו

, אשר מאז אסדרה הנזיקית והביטוחית של השימוש ברכבים אוטונומייםבנוגע לעמדת הציבור  

, אין מפעיל בטיחותבנוגע לרכבים ברמת עצמאות הדורשת נוכחות  נראה כי    .נמצא על שולחנו

גבוהה יש קושי   עצמאות רכבים ברמת  על  הכרח לשנות מהותית ממשטר האחריות הקיים. אך  

 סטנדרטים רחבים של אחריות, כמו "התרשלות" או "אי זהירות".   להחילמהותי 

רחוקות אלה  סטטוט  עדיין  סוגיות  תחום השגשוג    להמשךחיונית    שתהיה  ,ריתומהכרעה 

ביעת  דרוש קת בכבישים ציבוריים גבוהה עצמאות בים ברמת כהפעלה נרחבת של ר בישראל.

מפעילי לוכללים ברורים וטכניים, אשר תעניק ודאות למפתחי הטכנולוגיה    רגולציה מבוססת

   באשר לאופן שבו יוכלו לעמוד בהוראות הדין.הרכבים 

צעד חשוב בדרך לצבירת תשתית ידע בנושא הפעלת רכבים אוטונומיים מהווה  הצעת החוק  

 . , הנדרש להמשך גיבוש הרגולציה בישראלבכבישים ציבוריים 

בהיבטי רגולציה מחלקת הרגולציה במשרדנו עוסקת בתחום התחבורה האוטונומית ומלווה  

. לפרטים נוספים תחבורה אוטונומית  מוסדות אשר מקיימים ניסוייו  ,טכנולוגיה בתחוםחברות  

. ןוולייעוץ ניתן לפנות לעו"ד עדי וייצמן ולעו"ד עידן ארנ
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https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/autonomous-vehicle

