
  

 כלי רכב המייצרים רעש חזקל זיהוי אוטומטי ש -אתגר המשרד להגנת הסביבה 

 

 

 :ותפקיד קשר איש פרטי
 , המשרד להגנת הסביבהמוביל דיגיטלי, אריאל טיקוצקי

 , המשרד להגנת הסביבהראש תחום רעש, אגף קרינה ורעש, רועי גוטליבאינג' 

 להגנת הסביבה, המשרד אגף קרינה ורעש, דורון עין אליאינג' 
 איתן טי, סמנכ"ל תכנון, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה

 דנה לוי, מנהלת פרויקטים ורגולציה, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה

 יעל גרשברג, מנהלת פרויקטים, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה

 .challenge@most.gov.ilעשו רק באמצעות כתובת המייל הייעודית: יפניות ובירורים י

 בלוח הזמנים מטה. המצויןוובינר להצגת האתגר יתקיים בתאריך 

 
יה י. מענה לפנ(תקנון –)להלן  היעל פיו ינוהל הליך הפניולתשומת ליבכם, למסמך זה מצורף מסמך הנחיות מחייב 

 יה זו כאחד.יההנחיות ובפנמהווה הסכמה לכל המפורט במסמך 

 

 .המייצרים רעש חזק כלי רכבשל  זיהוי אוטומטי :שם האתגר .1
 

 :תיאור האתגר .2
בהם שינויים בלתי מורשים במנוע או במערכת הפליטה לשיפור מהירות הוכנסו שרעש מכלי רכב בשנים האחרונות, 

עלול לגרום מתחבורה רעש  .העירונית-והבין העירוניתבסביבה של ממש למטרד  ונעש ,אופנועים בפרטמו ,בכלל ותאוצה

תחלואת לב וכלי להשלכות שליליות על בריאות האדם, ובהן  - 1כפי שקבע ארגון הבריאות העולמי -וגם  , חרדה ובהלה

 ., ועודקוגניטיביות, פגיעה ביכולות דם

קובעת כי "לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי  1992-)א( בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג2תקנה 

אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב". כל כלי רכב הנמכר בישראל חייב לעמוד בדרישות התקינה האירופית 

 CoC (Certificate ofינה האירופית היא תעודת )למעט חריגים העומדים בתקינה האמריקנית(. אסמכתא לעמידה בתק

Conformity)   בתעודת  4.0.6. סעיףCoC  מפרט את עוצמת הרעש כאשר הרכב בעמידה ובעת נסיעה )ראו דוגמה

 בנספח ב'(. 

רמות הרעש המותרות בעבור כלי רכב  מתבססות על תקנים למניעת רעש כמפורט בחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות 

 )ראו טבלה בנספח(.  1961 -התשכ"א התעבורה, 

ח ועתירי כ םאכיפה מורכבת ומצריכה מבצעיה, לגילוי וזיהוי מפגעי רעש מכלי רכב טכנולוגיה אוטומטית היעדרב כיום,

ת גילוי וזיהוי של כלי רכב מרעיש מעל רמלפתרון טכנולוגי  . נדרש אפואפתרון יעיל לאורך זמןבבחינת אינה  ועל כן, אדם

  .דר מראשרעש שתוג

 :מטרות האתגר .3

( המשרדים –והמשרד להגנת הסביבה )להלן  יה זו מבקשים משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיהיבמסגרת פנ

, לזיהוי וגילוי של כלי רכב מרעישים לאפשרויות בנוגע (RFD)הדגמות(  - הצגות/הדגמות )להלןולערוך לקבל מידע 

 תהליך אכיפה. במטרה לבצע , ירומזג או בתנאי ראות שונים )יום, ולילה, ערפל( ובכל

 למיפוי בהיקף כלל ארצי, כשלב שני לאחר ההדגמות.מכוון יצוין כי השימוש בטכנולוגיה, אם תתאים לכך, 

ואין בו כדי לחייב את  (RFP),מסמך זה אינו הליך מכרזי ואינו בבחינת בקשה לקבלת הצעות  ,למען הסר ספק

                                                           
  https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563:העולמי הבריאות ארגון דוחות ,למשל ו,רא 1
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ובין מי שהגיש מענה לפנייה זו.  יםאחרת בין המשרדאו לבצע מכרז כאמור או ליצור כל מחויבות חוזית  יםהמשרד

 את המשך פעולותיהם.המשרדים זו ישקלו לאחר קבלת המענים לפנייה 

 
 :מענה הנדרש במסגרת האתגר .4

 כלי רכב מרעיש. של לגילוי ולזיהוי טכנולוגיות או שיטות הצגת

 
 ייתן מענה ל:הפתרון הטכנולוגי 

 
תהיה  הרכב יסוג עבור כלב - )רמה זאת תיקבע ע"י המשרדיםשל רעש שחורג ממפלס הרעש המותר  גילוי (א

המערכת המוצעת תהיה מסוגלת לעדכן את מפלס  .בכבישרמת הרעש בפועל, מיקומו המדויק  – אותה רמה(
 הרעש המותר על פי קביעת המשרדים.

 הערה לעניין מפלס הרעש המותר:
. CoCבתעודת לו להשוות את הרעש מכל כלי רכב לרמת הרעש שנקבעה המשרדים לעתיד לבוא ישאפו 

ות על מנת שמה יידרש לע הסברמשמע: נדרשת בפרויקט הנוכחי, אולם התייחסות אליה ) אינהיכולת זאת 
 לממש אותה( תהווה יתרון.

 .40%עד  false-negativeרמת לכל היותר;  30% של אירוע רעש חורג של   false-positiveנדרשת רמת
בזיהוי כלי  90%-מיותר מהימנות של  רמת. דרךב מצוייםשל כלי רכב מרעיש מבין כלי הרכב ה מדויק זיהוי (ב

 :התוצאה צריכה לכלול ,בכל הזיהויים .הרכב הספציפי שהוא מקור הרעש
a.  ית שמאפשרת זיהוי של העמעםובזותמונה של כלי הרכב. 
b.  רישוי, אם מותקנת על כלי הרכבמספר לוחית. 

. אולם התייחסות ליכולת זאת )משמע: הסבר מה יידרש לעשות דגם כלי הרכבשל פענוח לפרויקט זה לא נדרש 
 על מנת לממש אותה( תהווה יתרון.

לא נדרשת לפרויקט זה, אולם התייחסות ליכולת זאת )משמע: הסבר מה יידרש  – יכולת הקלטת סרטון וידאו
 מנת לממש אותה( תהווה יתרון. לעשות על

 ויוכל יםמשמע: המשרד –. קריטריון זה דינמי בהמשך יםהמשרד יקבעושמגדיר מהו רעש חריג הרעש  סףאת  (ג
 בזמן. -לשנותו, והמערכת תעודכן בו

לבחינה של יפתח אירוע לתחקור מאוחר ורוע רעש חריג יאכל חשד ל – תיד לבוא )לא חלק מפרויקט זה(לע (ד
 השוואה לנתוני מקור של הרעש המותר מכלי הרכב.תיערך חלק ממערך החקירה כ להפקת דוח.שוטר/פקח 

 .יתרון - הפתרון המוצע רכיבי החומרה )למשל: מצלמה( שלשל טובה ניידות  (ה



  

 
 סוג לאופנוע. (COC)למערך מדידה סטטי באישור דוגמה  

  



  

 :הדגמות שיערכותהליך בחירת המגישים  .5

המיזמים שייבחרו להדגמה יהיו מיזמים הכוללים מוצרים טכנולוגיים ברמת בשלות של מוצר מוגמר  .1
goods) (finished  או קרוב ככל האפשר לכך. יודגש כי במסגרת ההדגמה של מוצר קיים שנעשו בו

 יש להציג את המוצר לאחר שהותאם ולא באופן רעיוני. ,התאמות לטובת ההדגמה

תעשה על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן. בהתאם למפורט במסמך ההנחיות, בחירת המיזמים  .2
ועדה ראשונית תערוך בחינה על בסיס הקריטריונים ותבחר את שמונת המיזמים שקיבלו את הציון 
הגבוה ביותר. שמונת המיזמים כאמור יידונו בוועדה בראשות יו"ר הרשות לקידום מעמד האישה או מי 

יוזמנו להציג את המענה שהגישו בפני הועדה לצורך התרשמות על פי הקריטריונים.  מציעיםמטעמה. ה
 הועדה תבחר עד שלושה מיזמים להדגמת הפתרון המוצע ודרך פעולתו.

 

 להדגמת המיזם. כדי להיערך ימים כחודש יינתן שייבחרו למגישים .3

 

ייערך בו ו נקודות עניין שונות 8-4ובו , לצורך ההדגמה יגדירו המשרדים אזור לניסוי שטח בכביש/דרך .4
, התקנות וההנחיות 1981-הניסוי יבוצע תוך עמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א הניסוי.
 .מכוחו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 קריטריונים לבחירת המגישים אשר יבצעו הדגמות:   .6

פירוט במסמך ההנחיות ראו (המיזמים שיצטיינו בהיבטי הפונקציונליות, החדשנות והגמישות  שמונת
יידונו בוועדה בראשות מנכ"לית המשרד  )לעניין הפרמטרים לבחירה והרכב הועדה הראשונית לנושא זה

להגנת הסביבה או מי מטעמה, ומהם ייבחרו שלושת המיזמים המצטיינים להדגמה, בהתאם לקריטריונים 
 האלה:

 קריטריונים לשיפוט 

 קריטריון פירוט משקל

 שהפתרון ככל גבוה ניקוד יקבל מיזם 40%
 לבעיה ובפרט: יעיל פתרון ומעניקפונקציונלי 

 גילוי מהימן של אירוע רעש .1

 זיהוי מהימן של כלי הרכב הרועש .2

ורמת דיוק בזיהוי  הפונקציונלית רמת
 ובגילוי

המוצע יכול  ככל שהפתרון גבוה ניקוד יקבל מיזם 20%

 .לייתר או לשפר מהותית דרכי פעולה נוכחיות

 והמקוריות החדשנות רמת

ככל שהפריסה וההפעלה  גבוה ניקוד יקבל מיזם 12%
 .בהיקף נרחב יהיו בעלות שולית פחותה

 

להיקף רחב של  המוצע הפתרוןגמישות 
 ( scaleיישום )

 ככל שהעלויות התקציביות גבוה ניקוד יקבל מיזם 12%
והארגוניות להרחבת הגילוי והזיהוי לכלי רכב 

 .שמרעישים באופן חריג נמוכותמסוגים נוספים 

גמישות הפתרון לגילוי ופתרון למגוון כלי 
 scope)רכב )

 מיזם יקבל ניקוד גבוה כאשר הפתרון מוצג  10%

 בצורה ברורה על ידי הצוות ואיכות ההצגה גבוהה.

 איכות הצוות המציע

6%   השוואת הרעש מכל כלי רכב לרמת
 CoCהרעש שנקבעה לו בתעודת 

 של דגם כלי הרכב יכולת פענוח 

 יכולת הקלטת סרטון וידאו 

  :ניידות טובה של רכיבי החומרה )למשל
 מצלמה( של הפתרון המוצע  

 

יתרונות למשתנים שתהיה להם 
 התייחסות במסגרת המענה  

 סה"כ  100%

 
על פי במהלך בחינת המענים שהתקבלו אל הפונים לצורך התרשמות המשרד יהיה רשאי לפנות 

בטרם בחירת לצורך שיפוט המיזמים  הינהפניה כאמור הקריטריונים שפורטו לעיל. יודגש כי 

 להלן.  8-7פים לעיל וסעי 6-5 פיםיכמפורט בסע ההדגמהואינה בגדר המיצגים שיוצגו 



 

 
 

 תוצר מצופה להדגמה  .7
של אירועי רעש זיהוי גילוי והמערכת המשרדים, ובמהלכה תבצע  ובשטח שיבחרהדגמה התוצר יכלול 

לבחון את איכות הגילוי המשרד כך יוכל ו. המדגים יספק למשרד את נתוני האירועים החריגים חריגים
 .והזיהוי

 .רוע הנבחןישמע של האיכולת תיעוד  -

 .נבחןהאירוע כלי הרכב שנמצא כחורג ב של מונהאו לכל הפחות, ת , יכולת תיעוד וידאו )רצוי( -

 .מרעישים כלי רכבלזיהוי הסבר מפורט של הטכנולוגיה המוצעת  -

 ישכל אחת מנקודות העניין באזור ניסוי שטח בכביש/דרך. של  דוח מסכם להדגמה הכולל סיכום -
 מסקנות. לו במהלך הביצוע בשטח שזוהומגבלות להתייחס גם ל

צע לצמתים וכבישים ולהרחיב את יישום הפתרון המאפשר יהיה שהצעה ובה פירוט האופן  -
מבנה העלויות, כולל תוכנה, חומרה, תקשורת, מגבלות אפשריות וליש להתייחס ל –נוספים 

 .שירותים והוצאות אחרות
 

 עבור הדגמות:בתשלום  .8
שמטרתו החזר  ,כל אחד₪  50,000בחרו להדגמה יקבלו תשלום אחיד בסך של ישלושת המיזמים שי

סופי ואינו תלוי בהיקף הוא לאתגר. גובה התשלום ₪  150,000סה"כ ב - הוצאות בגין ההדגמה

 .למיניהםהמשאבים שיושקעו בפועל על ידי המדגימים 

היא יה מעבר לסכום זה יהתייחסות לפנברוכה המשרדים לא יישאו בכל עלות נוספת, וכל הוצאה הכ

 ה ועל חשבונם.יבאחריות המשיבים לפני

 אופן הגשת הפתרונות המוצעים: .9

 .פורטל האתגריםהפתרונות יוגשו באמצעות 

 

 לוח זמנים להגשה: .10

 4.12.22 –פתיחת הרשמה  -

 8-12.1.23 - וובינר  -

 12.2.23 –מועד אחרון להגשת פתרון לאתגר  -

 13-15.2.23 –סינון ראשוני  -

 23.2.23-1.3.23 – דקות( 5-הצגת הפתרון בלפיץ' ) ועדת שיפוט אליה יוזמנו עד שמונה מציעים -

 2.3.23 –חברות לביצוע הדגמות  3הודעה על עד  -

 2023מרץ  –יום הדגמות  -

 ייתכנו שינויים בתאריכים בכפוף לאילוצי המשרדים.
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 1961 -, התשכ"א תקנות התעבורההתוספת השנייה ל מתוך –א'  נספח

 רעש מכלי רכב (4)

 שנת הייצור

גלגלים או  4רכב בעל 
 יותר

 3או  2רכב בעל 
עם מנוע גלגלים 

 סמ"ק 50מעל 

 3או  2רכב בעל 
עם מנוע עד גלגלים 
 סמ"ק 50

1986-1977 ECE 9  או
EEC/70/157 

  

 EEC 77/212 ולאחריה 1987
 EEC 81/334או 
 84/372או 
 ECE 9.01או 
 ECE 51או 

ECE 41 
 EEC 78/1015או 

ECE 63 

1995 EEC 84/424 
 EEC 89/491או 

- - 

 

   
 

  



 

 
 לדוגמה CoCתעודת  -נספח ב' 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


