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גספאר גסקון אבלאן, סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצת רנו ניסאן מיצובישי: "כיום תעשיית הרכב 

מר פחות לבעלות על מכונית ויותר לאמצעי תחבורה וביליות, כלולמודלים של מהעולמית עוברת 

אישיים. אנו יודעים שבעתיד יהיה שימוש שונה למכונית, והדבר יתבטא לשיטתנו באמצעות 

פלטפורמות אינטרנטיות. אנו מבינים שיצרני רכב אחרים עובדים גם הם על פתרונות נוספים בתחום 

שוניים. פעם יצרני הרכב עבדו רק עם הספקים ק לספקים הראמספיק לגשת רואנו יודעים שכיום לא 

הראשוניים, אלה שמייצרים מתכת, או צמיג. כיום בעידן הרכב החדש נדרשים גם ספקים מהדרגה 

 ."השנייה והשלישית
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 "המסלול המהיר: למי הבטיחו שיהיה "בלגן באמצע אבל מדהים בסוף

, חגגה השבוע גם מעבדת החדשנות של רנו וניסאן תחבורה חכמהל EcoMotionבמסגרת שבוע 

אפים הפועלים בתחום, והיא -טבקרית עתידים בתל אביב, שמטרתה ליצור שיתופי פעולה עם סטאר

 הוקמה בשותפות עם רשות החדשנות הישראלית.

ל מעבדת החדשנות לברך בוקר טוב לא רק בעברית נטואן באסוויל, מנהא בנאום הפתיחה דאג

ואנגלית, אלא גם בצרפתית וביפנית, על מנת שאף אחד מהאורחים לא יחוש מקופח. באסוויל 

כי "השיעור הראשון שלמדתי כאן הוא שאין דבר יותר יציב מהשינוי. בחוויותיו מישראל, וסיפר   שיתף

ט של רובין שארמה: 'השינוי קשה בהתחלה, מבולגן באמצע, ומדהים כאן, למדתי לאמץ את הציטו

 בסוף'".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globes.co.il/news/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94.tag


כמה מהנוכחים לנבא מה צפוי בתחום התחבורה החכמה. כך למשל, רון  במסגרת החגיגות, העיזו

שנה אנשים כבר לא ינהגו "כטייס אני יודע את  20יפו, צופה כי בעוד -חולדאי, ראש עיריית תל אביב

 וא אמר, עד שאת דבריו קטע צלצול הטלפון בצלילי השיר "תל אביב, תל אביב".זה", ה

לכל אחד מאיתנו להשתמש ברכב פרטי כנהג. כמו שלא רואים כבר שנה יהיה אסור  20או  10"בעוד 

סוסים ועגלות בתל אביב, כך יהיה גם עם רכבים שנוהגים בהם בני אדם", טען גם ד"ר שי סופר, 

 ד התחבורה.המדען הראשי במשר

שגריר  עמנואל ז'ופרה, מיצובישי;-ניסאן-צויושי ימגוצ'י, סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצת רנו עוד נכחו:

אהרון אהרון,  גאל שגרירת צרפת;-הלן לה קואיצ'י אייבושי, שגריר יפן; האיחוד האירופי בישראל;

הזנק; מיטל להבי, סגנית  מנכ"ל רשות החדשנות; אניה אלדן, סמנכ"לית רשות החדשנות וראש זירת

נכל"ית יפו הממונה על תיק התחבורה, הבינוי והתשתיות; אורלי דהן, מ-ראש עיריית תל אביב

EcoMotion.ואחרים ; 
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TEL AVIV (Reuters) - Carmakers Renault and Nissan on Monday 

inaugurated a joint innovation laboratory in Tel Aviv, enabling their 

alliance to collaborate with Israeli start-ups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The new operation, which has a partnership with the Israeli government’s 

innovation authority, is focusing on sensors for autonomous driving, 

cyber security and big data. 



It is testing and working on more than 10 projects with Israeli start-ups, 

including cybersecurity provider Argus, solar energy company Apollo 

Power and electrical propulsion system maker IRP Systems. 

Renault-Nissan alliance officials in Israel downplayed reports of strained 

relations between the two carmakers since the arrest of former Chairman 

Carlos Ghosn in November. 

“Today is a very good example of what we are doing together,” Gaspar 

Gascon Abellan, the alliance’s deputy executive vice president of 

engineering, told reporters. 

“Speculation will run of course in the future, but at the team levels what 

we see is that we are collaborating very tightly and closely to develop all 

the new technologies.” 

The lab will enable the start-ups to test their technologies in vehicles. 

Financial details were not disclosed. 

The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance has similar labs in Silicon Valley 

and in Shanghai. 

“Through collaborations with promising local start-ups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies that will be 

essential for the future of mobility,” said Tsuyoshi Yamaguchi, alliance 

executive vice president of engineering. 

The new facility will also cooperate with the alliance’s venture capital 

fund, which plans global investment up to $1 billion over five years. It 

has invested in the Maniv Mobility fund in Israel though not in any local 

companies. 

Christian Noske, direct investments director of Alliance Ventures, said 

the fund typically invests $10 million per start-up and plans to invest in at 

least one Israeli business this year. 

 

-launch-anniss-and-israel/renault-nissan-renault-tps://www.reuters.com/article/usht

idUSKCN1TB1MJ-aviv-tel-in-lab-innovation 

https://www.reuters.com/article/us-renault-nissan-israel/renault-and-nissan-launch-innovation-lab-in-tel-aviv-idUSKCN1TB1MJ
https://www.reuters.com/article/us-renault-nissan-israel/renault-and-nissan-launch-innovation-lab-in-tel-aviv-idUSKCN1TB1MJ


 

 

 

 

 

 

Renault and Nissan launch innovation 
lab in Tel Aviv 

TEL AVIV, June 10 (Reuters) - Carmakers Renault and Nissan on 

Monday inaugurated a joint innovation laboratory in Tel Aviv, enabling 

their alliance to collaborate with Israeli start-ups. 

The new operation, which has a partnership with the Israeli 

government’s innovation authority, is focusing on sensors for 

autonomous driving, cyber security and big data. 

It is testing and working on more than 10 projects with Israeli start-ups, 

including cybersecurity provider Argus, solar energy company Apollo 

Power and electrical propulsion system maker IRP Systems. 

Renault-Nissan alliance officials in Israel downplayed reports of 

strained relations between the two carmakers since the arrest of former 

Chairman Carlos Ghosn in November. 

“Today is a very good example of what we are doing together,” Gaspar 

Gascon Abellan, the alliance’s deputy executive vice president of 

engineering, told reporters. 

“Speculation will run of course in the future, but at the team levels what 

we see is that we are collaborating very tightly and closely to develop 

all the new technologies.” 



The lab will enable the start-ups to test their technologies in vehicles. 

Financial details were not disclosed. 

The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance has similar labs in Silicon Valley 

and in Shanghai. 

“Through collaborations with promising local start-ups with cutting-

edge technologies, we aim to develop a variety of key technologies that 

will be essential for the future of mobility,” said Tsuyoshi Yamaguchi, 

alliance executive vice president of engineering. 

The new facility will also cooperate with the alliance’s venture capital 

fund, which plans global investment up to $1 billion over five years. It 

has invested in the Maniv Mobility fund in Israel though not in any local 

companies. 

Christian Noske, direct investments director of Alliance Ventures, said 

the fund typically invests $10 million per start-up and plans to invest in 

at least one Israeli business this year. 
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A demo car with a solar roof by Israeli start-up Apollo Power, is seen during 
the inauguration of Renault-Nissan-Mitsubishi's joint innovation lab in Tel Aviv, 
Israel 
 

TEL AVIV (Reuters) - Carmakers Renault and Nissan on Monday inaugurated a 

joint innovation laboratory in Tel Aviv, enabling their alliance to collaborate with 

Israeli start-ups. 

The new operation, which has a partnership with the Israeli government's 

innovation authority, is focusing on sensors for autonomous driving, cyber 

security and big data. 

It is testing and working on more than 10 projects with Israeli start-ups, including 

cybersecurity provider Argus, solar energy company Apollo Power and electrical 

propulsion system maker IRP Systems. 

Renault-Nissan alliance officials in Israel downplayed reports of strained relations 

between the two carmakers since the arrest of former Chairman Carlos Ghosn in 

November. 



"Today is a very good example of what we are doing together," Gaspar Gascon 

Abellan, the alliance's deputy executive vice president of engineering, told 

reporters. 

"Speculation will run of course in the future, but at the team levels what we see is 

that we are collaborating very tightly and closely to develop all the new 

technologies." 

The lab will enable the start-ups to test their technologies in vehicles. Financial 

details were not disclosed. 

The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance has similar labs in Silicon Valley and in 

Shanghai. 

"Through collaborations with promising local start-ups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies that will be 

essential for the future of mobility," said Tsuyoshi Yamaguchi, alliance executive 

vice president of engineering. 

The new facility will also cooperate with the alliance's venture capital fund, which 

plans global investment up to $1 billion over five years. It has invested in the 

Maniv Mobility fund in Israel though not in any local companies. 

Christian Noske, direct investments director of Alliance Ventures, said the fund 

typically invests $10 million per start-up and plans to invest in at least one Israeli 

business this year. 
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 מיצובישי בתל אביב-ניסאן-מעבדת חדשנות לרנו
תעסוק בפיתוח חיישנים לרכב אוטונומי ופתרונות סייבר להגנה עליו מפני השתלטות 

 מרחוק
ynet:07:18 , 11.06.19  פורסם 

-ניסאן-רנו הרכב קונצרן אביב. תל גם ושנחאי הסיליקון עמק אחרי - מיצובישי-ניסאן-לרנו חדשנות מעבדת
 מהגדולות רכב קבוצת והקמת רנו עם לאיחוד זלרקריי-פיאט הצעת לאחר בחדשות עצמו צאשמ מיצובישי

 אביב. תל עתידים, בפארק חדשנות מעבדת השיק בעולם,
  

 

 

שהערים יפנית שהופתעה לגלות כי האיטלקים מושכים את הצעתם לאחר קשיים -הקבוצה הצרפתית

 כנת כיבעיקר הממשל הצרפתי המחזיק במניות בקונצרן, מעד

המעבדה תתמקד בפיתוח טכנולוגית חיישנים שישמשו כלי רכב אוטונומיים, מניעת השתלטות מרחוק 

ניסאן אומרים כי המעבדה החדשה תצטרף לשתיים קיימות כבר בעולם -על כלי רכב וביג דאטה. ברנו

 .ה, ארה"ב, ובשנגחאי, סיןבעמק הסיליקון שבקליפורני -

  

בדיקות היתכנות בתנאים אידאליים בפארק עתידים תאפשר "לבצע לדברי קבוצת הרכב, הבחירה 

אביב". גודלה של מעבדת -ולפתח במשותף אבות טיפוס בשדה הניסויים של העיר החכמה של תל

כב בגודל מלא, לצד מ"ר ובכך היא אמורה לאפשר מרחב ניסוי על כלי ר 1,600-החדשנות עומד על כ

הטבעי ביותר עבורנו בישראל, שהיא מרכז חדשנות  משרדים. "המעבדה החדשה היא הצעד הבא

סגן נשיא בכיר  ,(Tsuyoshi Yamaguchi) בדגש על תחום טכנולוגיות רכב", אמר צויושי ימגוצ'י גלובלי,

 .ניסאן-להנדסה בקבוצת הרכב רנו



  

דת עבורנו וחלק מהמעורבות ההולכת וגדלה של הקבוצה פתיחת המתחם החדש היא אבן דרך מיוח"

אנטואן באסוויל, מנהל מעבדת סיסטם הישראלי, בו כבר פועלת מעבדה מקומית שלנו", אמר באקו

 .אביב-החדשנות של הקבוצה בתל
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אמנם ברית רנו ניסאן עומדת בימים אלה במבחן, אולם הקבוצה הזו שגם כוללת את מיצובישי, 

ממשיכה לשעוט קדימה. כבר לפני כשנה הודיעה ברית רנו ניסאן מיצובישי על הקמת מעבדת 

רי ומשתלב חדשנות בת"א, ואתמול, יום ב', היא השיקה את המרכז באופן רשמי. התזמון לא מק

 .אקומושן, שנערך בישראל בפעם השביעית במדויק עם כנס

 

מעבדת החדשנות של הברית הזו מצטרפת למרכזי חדשנות של יצרניות רכב נוספות שכבר פעילות 

פורד, מרצדס, קבוצת פולקסווגן )שכמעט כל מותג פתח מרכז חדשנות נפרד( ועוד.  ,GM :בארץ ובהן

לה ובאפשרות לבחינת והטמעת הטכנולוגיה החדשנות האחרים הוא בגודיתרונה על פני חלק ממרכזי 

בניינים בקריית עתידים בת"א  2מ"ר שנחלק בין  1,600במכוניות עצמן. שטח המעבדה עומד על 

 .כלי רכב לבחינה מעשית 10כשמרבית השטח מוקצה לחניון שיכול להכיל עד 



ת בעמק הסיליקון בישי, אשר מצטרפת למעבדומיצו-ניסאן-זו מעבדת חדשנות שלישית עבור ברית רנו

תחומים: חיישנים, אבטחת סייבר וביג דטה.  3-בארה"ב ונוספת בשנחאי, סין, וכאן היא תתמקד ב

אפים -סטארט 11אנשים, ועל הפרק  30-חברי צוות כשהיא יכולה עוד לגדול ל 6כרגע מונה המעבדה 

 ,Apollo Power, Autotalks, Argus :חנושנב 250שעברו את הסינון של מעבדת החדשנות, מתוך 

BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP Systems, Karamba, Moodify, Saferide ו-

Upstream. 

 

אנחנו גם ציידים וגם דייגים עם חכה," אומר אנטואן בסוויל, מנהל המעבדה, "כלומר אנחנו גם "

נו. אבל צריך לזכור ים לקבלת אלה שיבואו אליאפים באופן אקטיבי וגם פתוח-מחפשים סטארט

אפים מטבעם נמצאים בשלבי בשלות שונים, ואנחנו לא בהכרח נשקיע בכל אחד שנקבל -שסטארט

יצרניות רכב מרכזיות, יש לנו גב כלכלי חזק, ויש באפשרותנו לספק מגוון  3לתוכנית שלנו. כברית בין 

מנטורים, ועד גישה לכלי נים שיש לעמוד בהם, דרך פתרונות שיובילו להבשלת המוצר: ממידע על תק

 ".רכב בסביבה חיה

 ?מה אתם מחפשים

 Tsuyoshi) תעשיית האוטומוטיב עוברת מהפך ומביאה איתה הזדמנויות רבות." אמר צויושי ימגוצ'י"

Yamaguchi),  סגן נשיא בכיר להנדסה בברית. "אם בעבר תעשיית הרכב עסקה רק 'בברזלים' כיום

ת רכב אחת שיכולה לעשות הכל בעצמה, ובאמצעות המעבדה וונת הרבה יותר. אין חברהיא מג

אנחנו מחפשים למצוא את היתרון הבא. זה יכול להיות ברכיב מסוים, או מערכת שלמה. אבל ברור 

אפים, נבטיח לעצמנו טכנולוגיות פורצות דרך שיהיו -לנו שרק באמצעות שיתופי פעולה עם סטארט

 ."עולם התחבורה חיוניות לעתיד



 

 ?בחרתם בישראל? לא חששתם מהמצב הפוליטי והמדינימדוע 

אין ספק שהמודל העסקי של תחום הרכב עתיד להשתנות." אומר בסוויל, "ההתפתחות האוטונומית "

טק -תשנה את הרגלי הנהיגה של כולנו כמו גם את הרגלי הקניה. ובכל הקשור בכך תעשיית ההיי

וטונומי ואם בתחום הגנת הסייבר. מבחינה זו , אם זה בתחום הפיתוח האהישראלית נמצאת בחזית

אפ הבא וגם מבחינת הסביבה התחבורתית, ישראל -ישראל היא המקום הנכון לחפש את הסטארט

יכולה להוות כר פורה. נכון שהמצב הפוליטי מדיני מאתגר. אבל אנחנו חברה גלובלית וכך אנחנו 

 ".פחות רגישים להשפעות אלה
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Automakers Renault and Nissan opened their joint Tel Aviv innovation lab on Monday. In a 

statement, the automakers, which are part of the Renault–Nissan–Mitsubishi alliance, said 

the facility, named the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, will enable them to accelerate their 

collaborations with Israeli startups and facilitate a partnership with government tech 

investment arm the Israel Innovation Authority (IIA). In addition to offices, the 1600-square-

meter space will allow for testing of new technologies with real vehicles. 

The innovation lab will focus on technologies in the fields of autonomous vehicle sensors, 

cybersecurity, and big data. The alliance is currently testing more than ten collaborative 

projects with Israeli startups, including Tel Aviv-listed solar energy company Apollo Power, 

automotive cybersecurity company Argus Cyber Security Ltd., and autonomous driving 

communication chipsets developer Autotalks Ltd. 

 

As part of the lab’s activity, it will promote cooperation with the venture capital arm of 

Renault–Nissan–Mitsubishi, Alliance Ventures. The fund plans to invest up to $1 billion over 

five years in local startups. 

  

In May, Alliance Ventures has committed to 

invest an unspecified amount in Maniv Mobility 

(also known as Maniv Investments LLC), a Tel 

Aviv-based venture capital fund dedicated 

exclusively to automotive and mobility 

technologies. 

 

3763972,00.html-https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L 

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3763972,00.html


 

Renault-Nissan opens Tel Aviv 

innovation lab 

 
The Alliance Innovation Lab Tel Aviv focuses on 

sensors for autonomous driving, cybersecurity, and 

big data. 

Renault and Nissan today inaugurated a new facility for the joint innovation lab in Tel 

Aviv, Atidim Park, which will enable the Alliance to accelerate collaboration with 

Israeli startups in partnership with the Israel Innovation Authority. 

Known as the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the facility focuses on sensors for 

autonomous driving, cybersecurity, and big data. The Alliance is currently testing and 

working on over 10 joint prototyping projects with Israeli startups at different stages, 

including: Apollo Power, Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, 

Enigmatos, IRP systems, Karamba, Moodify, Saferide and Upstream. 

The lab's location in Atidim Park enables it to carry out Proof of Concepts 

(POCs) in ideal conditions and co-develop prototypes in Tel Aviv's smart city 

experiment zone. Covering 1600 square meters, the lab provides startups 



with the space to test technologies with real vehicles, as well as modern office 

space in a live ecosystem. 

Alliance EVP engineering Tsuyoshi Yamaguchi, "With Israel as a global 

innovation hub, particularly with automotive technology, this new lab is a 

natural next step for us and will allow the Alliance to leverage the strengths of 

Israel’s startup ecosystem. Through collaborations with promising local 

startups with cutting-edge technologies, we aim to develop a variety of key 

technologies, which will be essential for the future of mobility." 

"The opening of this new facility is a special milestone for us. It is part of the 

Alliance's growing engagement in the Israeli ecosystem, after setting-up our 

local innovation lab", said Antoine Basseville, Director of the Alliance 

Innovation Lab Tel Aviv. “We believe that our new facility, the Alliance 

partnerships with the Israel Innovation Authority, with the municipality and 

university of Tel Aviv, will contribute to create a comprehensive mobility 

ecosystem in Atidim in a wide array of fields from smart city to our technical 

fields” 

Being a selected operator of the Israel Innovation Authority's "Technological 

Innovation Labs" program, the lab offers advantageous funding for POCs 

carried out by Israeli startups focusing on smart mobility. 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance 

corporate venture capital fund that plans to invest up to $1 billion over five 

years in startups, early-stage technology companies and entrepreneurial 

talents and has already invested in Maniv Mobility fund in Israel. 

An additional partnership for the Alliance lab in Israel is CityZone, an 

innovation ecosystem for smart city ventures, at Atidim Park, under real-city 

conditions. 

Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on June 10, 

2019 

1001288920-lab-innovation-aviv-tel-opens-nissan-renault-https://en.globes.co.il/en/article 

 

http://en.globes.co.il/
https://en.globes.co.il/en/article-renault-nissan-opens-tel-aviv-innovation-lab-1001288920


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-Aviv-Tel-launch-alliance-Mitsubishi-Nissan-News/Renault-https://www.jpost.com/Israel

592033-lab-innovation 

https://www.jpost.com/Israel-News/Renault-Nissan-Mitsubishi-alliance-launch-Tel-Aviv-innovation-lab-592033
https://www.jpost.com/Israel-News/Renault-Nissan-Mitsubishi-alliance-launch-Tel-Aviv-innovation-lab-592033


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=8252&docID=318398&lang=HE 

 (minute 8:40)   

https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=8252&docID=318398&lang=HE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270327/-science/e5eow-digital-/13news.co.il/item/news/techhttps:/ 

https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/e5eow-270327/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux ONG françaises, la Fédération Léo Lagrange et la Fondation France Liberté, y mènent 

un programme de développement éducatif depuis 2016. Le premier volet de trois ans vient 

de s’achever avec la formation d’animateurs et de personnels d’encadrement locaux. Il s’agit 

de diffuser largement dans la province autonome irakienne, et surtout dans les camps de 

réfugiés, des projets de développement personnel, de reconstruction individuelles et 

collectives, d’apporter en quelque sorte une éducation complémentaire à celles apportées 

par les familles et l’école. Une seconde phase va pouvoir commencer. Interview de Sophie 

Khatib, chargée de mission internationale à la fédération Léo Lagrange. 

Numérisation de la presse égyptienne francophone : c’est un sujet traité par Alexandre 

Buccianti, puisqu’il y a lui-même participé ! 

Renault implante un labo de R&D sur le véhicule autonome en Israël : un reportage de 

Michel Paul. 

 

 

 

 

-projets-refugies-guerre-apres-reconstruction-kurdistan-http://m.rfi.fr/emission/20190629

education-developpement 

(press play, minute 15:12) 

http://m.rfi.fr/emission/20190629-kurdistan-reconstruction-apres-guerre-refugies-projets-developpement-education
http://m.rfi.fr/emission/20190629-kurdistan-reconstruction-apres-guerre-refugies-projets-developpement-education


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YzRNXdqg_10 

(minute 1:54)  

https://www.youtube.com/watch?v=YzRNXdqg_10


 

 

 

 

 

 

 

 

Nissan and Renault have opened a research center in Israel to develop next-

generation vehicle technologies with local startups. The center opened on Monday 

in Tel Aviv. Officials from the automakers attended, as well as Mitsubishi Motors, 

another partner. 

The center will work with Israeli companies on developing improved sensors for 

self-driving vehicles. Other projects include use of artificial intelligence and cyber 

security in cars. The center opened amid reports of increasingly strained relations 

between Nissan and Renault. 

Nissan's Executive Vice President Tsuyoshi Yamaguchi said research and 

development continues regardless.He said Nissan and Renault will share all 

possible technologies to make their vehicles more competitive. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20190611_16/ 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20190611_16/


 
 

 
Renault and Nissan, part of one of the world’s leading automotive alliances, 

on Monday inaugurated an open innovation lab in Tel Aviv that will work 

together with Israeli startups to test their technologies in a bid to tap into the 

next big thing of automotive industry. 

 
The lab was set up in partnership with the Israel Innovation Authority, 

which sets out the government’s policies for the tech industry. 

The Alliance Innovation Lab Tel Aviv, in the Atidim industrial park, will 

focus on collaborating with startups focused on sensors for autonomous 

driving, cybersecurity, and big data, as well as any startup that believes it 

has a game-changing technology for the industry, the Alliance chiefs said on 

Monday. Renault, Nissan and Mitsubishi have set up one of the leading 

automotive alliances in the world. The Israeli lab will be operated and run 

solely by Renault and Nissan, however. 

The automotive industry is undergoing “big disruption” with regard to 

electronics advances, the use of artificial intelligence, and the internet, said 



Gaspar Gascon Abellan, deputy executive vice president of the Alliance, at a 

press conference at the sidelines of the event. Israel is seeing many startups 

operating in these areas, he said, spurring Alliance to set up the open 

innovation lab, its third globally, in Israel. 

 

“You cannot predict what is going to come up, but probably very brilliant 

and good things” from the intersection of all of these technologies,” Gascon 

Abellan said. 

“It is important” for the alliance “to be in Israel. You have to keep awake 

because things are going much faster, and if you ignore some fundamental 

change, some fundamental idea, you can really pass by the future of the 

business. It is key to be where things are happening.” 

The Alliance also set up open innovation labs in Silicon Valley and in 

Shanghai, China. 

“Tech can create a lot of innovation and opportunities,” said Tsuyoshi 

Yamaguchi, Alliance executive vice president of engineering at the event. 

“But no single company can do everything by themselves, and that is why 

we are here today.” 

Israel has in recent years become a center for automotive innovation — even 

if it has no car manufacturing activities to speak of. 



Its foray into the field started with the electric car company Better Place, 

which in spite of its high-profile bankruptcy in May 2013 is credited with 

putting Israel’s automotive tech scene on the map. Google bought the 

Ra’anana-based mapping company Waze for a reported $1 billion in 2013. 

And in 2017, Intel acquired the self-driving car technology powerhouse 

Mobileye, located in Jerusalem, for a whopping $15.3 billion. BMW, Ford, 

General, Honda, Motors, Uber, Volkswagen and Volvo have been investing 

in Israeli technology since 2016. 

The Alliance, which employs six people in Tel Aviv 

and may expand its local team, did not disclose how 

much it has invested in setting up the 1,600 square 

meter (17,280 sq feet) facility, which can host some 

10 cars inside the building to test technologies with 

real vehicles, and has spaces for startups to work in. 

The lab is currently testing and working with ten joint 

prototyping projects with Israeli startups at different 

stages. 

These startups are: Apollo Power – which has 

developed sun panels that sit atop cars; Argus Cyber 

Security; AutoTalks; BrightWay Vision;ElectReon, which is developing 

technology to provide power to public transportation vehicles; Enigmatos, a 

cybersecurity firm that provides anti-hacking solutions; IRP systems, which 

develops software-defined electric motors; Karamba Security; Moodify, 

which is developing cognitive behavioral therapy tool to reduce stress in 

drivers; SafeRide; and Upstream, which has developed a cloud-based 

security platform for connected and autonomous fleets. 

 

“With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive 

technology, this new lab is a natural next step for us and will allow the 

Alliance to leverage the strengths of Israel’s startup ecosystem,” said 

Yamaguchi. “Through collaborations with promising local startups with 

cutting-edge technologies, we aim to develop a variety of key technologies, 

which will be essential for the future of mobility.” 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, the 

Alliance corporate venture capital fund that plans to invest up to $1 billion 

over five years in startups. In Israel, Alliance Ventures has already invested 

in the Maniv Mobility fund in Israel, but not in any Israeli startup to date. 

Typically, Alliance Ventures invests in early stage companies, investing up 

to $10 million in each startup, they said. 

https://www.timesofisrael.com/hyundai-invests-in-israeli-startup-autotalks-to-boost-car-connectivity-prowess/
https://www.timesofisrael.com/israeli-startup-uses-army-night-vision-tech-to-help-prevent-car-accidents/
https://www.timesofisrael.com/karamba-nabs-12m-from-investors-including-former-nsa-director/
https://www.timesofisrael.com/israeli-startup-seeks-to-head-off-hacking-threats-from-connected-cars/


The new lab “is not about money,” said Gascon Abellan. “It is about being 

attractive to startups, to make them feel part of a bigger organization.” 

 
A car parked outside the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, in the Atidim industrial park, equipped with 
solar panels on its roof, a technology developed by Apollo Power, which will be working in the lab set up 
by Renault and Nissan (Shoshanna Solomon/Times of Israel) 

Working within the open lab, he said, will enable the startups to learn what 

the requirements are for their products to be able to be integrated into cars, 

“and how to deal with risks and how to make innovation happen in a 

shorter” time span. The lab will also help foster cooperation between 

selected startups, he said. 

Answering a question about how they view political instability in Israel — 

where general elections have been called for a second time within five 

months, Christian Noske, the Direct Investments director of Alliance 

Ventures, Renault-Nissan-Mitsubishi’s global investment arm, said that 

Israeli startups are known to be “flexible” and aim to become global firms 

from the beginning. This makes it easier for them to cope with political 

instability, he said. 

 

At the event, Takao Asami, Alliance SVP, said that he expects to see fully 

autonomous cars on the roads in five to 10 years, and Avi Kenneth, chief 

commercial officer of Carasso Motors, the importer of the cars of the 

Alliance in Israel, said that he expects that in 5 to 7 years all of the cars in 

Israel will be electric. Shay Sofer, Chief Scientist at Israel’s Transportation 

Ministry, said that he expects that the deployment of more charging points 

around the country will help boost the number of electric cars. 

https://www.timesofisrael.com/liveblog-may-29-2019/


 

house and -, both indevelop iance seeks toMitsubishi all-Nissan-The Renault

through teaming up with startups, the technologies that will help it deliver 

of the future, and recognizes Israel as a key innovation  bility servicesthe mo

hub. 

 

The alliance operates in Israel via both its venture arm and the technology 

lab it set up in 2016 to foster startups with an emphasis on electric vehicle 

e them to access and try out urity, to enabltechnology and cybersec

technologies on the cars manufactured by the alliance. The new open lab is 

part of this effort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aviv/-tel-in-lab-innovation-open-nissan-fisrael.com/renaulthttps://www.timeso 

 

https://www.timesofisrael.com/renault-nissan-mitsubishi-sees-israeli-tech-as-key-to-future-of-cars/
https://www.timesofisrael.com/renault-nissan-open-innovation-lab-in-tel-aviv/


 

 

 

 

  

מיצובישי השיקה -ניסאן-ברית רנו
 מעבדת חדשנות בתל אביב

 

אפים ישראליים והתחומים שבהם היא -סטארט 11הברית מארחת בינתיים 

מנהל המעבדה: "בישראל, ● מתמקדת הם חיישנים, אבטחת סייבר וביג דטה 

ר, וזה מתאים לעולם האוטומוטיבהכל זז מה " 

 
השיקה היום )ב'( בתל אביב את מעבדת  ומיצובישי ניסאן ,רנו הרכבהברית בין שלוש חברות 

החדשנות השלישית שלה בעולם, שמצטרפת למעבדות הקיימות בעמק הסיליקון ובשנחאי. טקס 

האירופי, ראש עיריית  השקת המעבדה התקיים בנוכחות בכירים בברית, שגרירי צרפת, יפן והאיחוד

 .אהרון אהרון ,ומנכ"ל רשות החדשנות ,רון חולדאי ,יפו-תל אביב

אפים יבואו אליה, אלא גם -לא רק מחכה שהסטארטמדובר במעבדה פתוחה, במובן שהברית 

אפים יכולים להצטרף -מחפשת אותם באופן אקטיבי. זה לא אקסלרטור, אלא במעבדה שסטארט

קדת בשלושה תחומים: חיישנים, אבטחת סייבר וביג דטה. בינתיים, אליה בשוטף. המעבדה מתמ

ם שמשתתפים בתכנית שהיא אפי-הסטארט 11הצוות שלה כולל שישה אנשים, ואליהם יצטרפו 

 IRP ,אניגמטוס,אלקטראון ,ברייטוויי ויז'ן ,אפולו פאואר ,ארגוס ,אוטוטוקס :שנבחנו 300מפעילה, מתוך 

 .ואפסטרים יף ריידיס ,מודיפיי ,קרמבה ,סיסטמס

 אבל עם היכולות של חברות רכב גדולות –תכנית ללא השקעה 

אפים שהתקבלו לתכנית, -שקיעו בהכרח בסטארטמיצובישי מצהירים מראש שהם לא י-ניסאן-ברנו

אבל כברית בין שלוש חברות גדולות, הן יכולות לספק לה את היכולות שלהן, לרבות מנטורים וגישה 

אפים בדיקת היתכנות. -. בימים אלה, אנשי המעבדה כבר מבצעים עם הסטארטלתעשייה העולמית

אפים וכבר השקיעה בחברה אחת -ארטמיליון דולר בסט 200כללית, הברית משקיעה מדי שנה 

 .בישראל, שאת שמה אנשיה לא מוסרים

ו בברית מסתכלים על התפתחות הרכב האוטונומי, שלפי ההערכות צפוי לשלוט על הכבישים שלנ

 טק הישראלית, בפרט בתחומי הסייבר-כבר בעוד כמה שנים, ועל הבולטות של תעשיית ההיי

בדה, אמר כי "אנחנו לומדים הרבה מישראל. הדבר היציב היחיד מנהל המע ,אנטואן בסוויל .והנתונים

כאן הוא השינוי. הכל זז כאן מהר מאוד, וזה מתאים לפעילויות בעולם האוטומוטיב. ישראל היא 

 ."אפים לעולם זה-קום הנכון לקשר את הסטארטהמ

ה של שלוש סגן הנשיא של הברית להנדסה, אמר כי זו הוקמה כחלק מהראיי ,צויושי יאמאגוצ'י

החברות את הטרנספורמציה שעוברת תעשיית האוטומוטיב וההזדמנויות שהיא מביאה אתה. "כאן 

רכבים אוטונומיים ומקושרים,  –נחנו עוסקים אנחנו מוציאים אותן לפועל", ציין. "הטכנולוגיות שבהן א

דשות. אין חברה הן הזדמנויות ח –'רכבות חזקות' -מכוניות אלקטרוניות, מוביליטי, פלטפורמות ו

 ."אחת שיכולה לעשות הכל בעצמה ולכן אנחנו כאן היום



 ישראל מניעה את החדשנות בעולם, יש בה הרבה חברות בולטות שיכולות ליצור את החדשנות"

 .יסיסטם חזק", אמר יאמאגוצ'-הזאת. בנוסף, יש לנו תמיכה רבה מצד הממשלה ויש כאן אקו

כחלק מהתכנית שלה לסיוע במיזמים מעין אלה. היא נוסדה  המעבדה הוקמה בסיוע רשות החדשנות,

לאחר שקיבלה את אישור הרשות בפברואר בשנה שעברה. לדברי אהרון, "הברית בין רנו, ניסאן 

עם  –ייחודית משלוש סיבות: הטכנולוגיות שבהן היא עוסקת, הקישוריות לסביבה שלה ומיצובשי 

יב, והעובדה שאלה חברות שיכולות להצעיד את חברות, העיר ותושביה, ואוניברסיטת תל אב

 ."אפים שאתם הן עובדות יד ביד להצלחה טכנית ומסחרית-הסטארט

 "חדשנות היא בעיקר אנשים"

העיר בה. "כשמדברים על עיר חכמה, ברוב הפעמים  ל חדשנות ועל חלקה שלחולדאי דיבר באירוע ע

וגיה, היא גם דרך חשיבה ובעיקר אנשים. מתכוונים לטכנולוגיה. אלא שחדשנות היא לא רק טכנול

 .הערים אינן חכמות, האנשים הם אלה שחכמים", אמר

האם זו באמת טכנולוגיה כשזה מגיע למכוניות חכמות", הוסיף, "הדרך שבה נשתמש בהן תקבע "

בר, במסגרת הבעיות הקיימות. אני יכול לשתף מניסיוני חדשנית או שאנחנו מייצרים עוד מאותו הד

 ."ס שאם הנהג יהיה מחשב, הנסיעה תהיה הרבה יותר בטוחהכטיי

"עצם הקיום של מכוניות חכמות לא פותר בעיות. הוא יפתור בעיות אם נחליט -הוא חיווה דעתו ש

יפו היא המעבדה החיה הראשונה בישראל בתחום -בהן לתחבורה שיתופית. תל אביב להשתמש

 ."שאנחנו יוצרים כאןסיסטם -באופן טבעי לאקווהמעבדה הזאת מתאימה 

עם קריצה לאקטואליה הכללית אמר חולדאי כי "רק חברות וערים שמקדמות דמוקרטיה וסובלנות 

 ."יכולות לקדם חדשנות
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Nissan a ouvert un laboratoire d'innovation à Tel Aviv pour profiter de -Renault L'Alliance

l'expertise des start-up de la tech israélienne, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué. 

L'Alliance possède déjà deux laboratoires du même type dans la Silicon Valley (Californie) et 

à Shanghai. 

Le nouveau laboratoire travaillera en particulier sur les "capteurs pour les véhicules 

autonomes, la cybersécurité et le big data" (les mégadonnées), a-t-elle précisé. 

est un +hub+ (centre) d'innovation mondial, en particulier pour ce qui est de la  Israël"

technologie automobile: ce nouveau laboratoire s'est donc imposé comme une évidence", a 

déclaré Tsuyoshi Yamaguchi, vice-président de l'Alliance chargé de l'ingénierie. 

Le laboratoire occupe 1.600 mètres carrés. Il bénéficie d'un "partenariat exclusif" avec 

l'agence israélienne pour l'innovation (Israel Innovation Authority, IIA). 

Alliance Ventures, le fonds de capital risque de l'Alliance, prévoit d'investir jusqu'à 1 milliard 

de dollars en cinq ans dans des "start-up, des incubateurs et des entrepreneurs de talent", 

rappelle le communiqué. 

, a permis Mitsubishi ans et récemment élargie à 20 l y aNissan, scellée i-L'Alliance Renault

aux constructeurs de réaliser d'importantes économies d'échelle, vitales dans un secteur 

très gourmand en capitaux, en particulier dans l'ingénierie et la fabrication. 

Mais cet attelage régi par de complexes participations croisées traverse des moments 

Carlos  puis l'éviction de son patron en novembre, Japon difficiles, depuis l'arrestation au

, soupçonné de malversations financières, et désormais assigné à résidence.Ghosn 

Dernier épisode en date, Renault menace de bloquer une réforme de la gouvernance de 

Nissan, craignant de voir son influence diminuer au sein du groupe dont il reste le principal 

actionnaire, a indiqué lundi le constructeur japonais. 

 

 

https://www.lepoint.fr/tags/renault
https://www.lepoint.fr/tags/israel
https://www.lepoint.fr/tags/mitsubishi
https://www.lepoint.fr/tags/carlos-ghosn
https://www.lepoint.fr/tags/carlos-ghosn
https://www.lepoint.fr/tags/japon


-en-laboratoire-un-inaugure-nissan-renault-alliance-/www.lepoint.fr/automobile/lhttps:/
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Ever heard of Yandex? Me, neither. 

When the Russian company was described as an Internet search firm 
like Google or Baidu, I decided to check out its self-driving 
protoype.  Yandex’s self-driving Toyota Prius at the 7th Annual 
EcoMotion transportation conference in Tel Aviv performed 
impressively, very much like other models I had experienced.  (Note 
to self: Always keep alert for the many things you don’t know.) 

The Yandex self-driving car illustrated an important point for those 
who assume innovation is happening mostly in Silicon Valley or at 
Toyota labs or in China. In fact, a great deal of advanced 
transportation technology lies beyond what automakers and their 
suppliers can see each year at CES – the gargantuan Consumer 
Electronics Show – each January in Las Vegas. 

One of the newest and hottest spots is Israel, where inventiveness and 
originality are on display at EcoMotion, an exhibition that has grown 
steadily since its inauguration seven years ago. This year, some 4,000 
exhibitors, automakers and suppliers attended.  Yandex cleverly 
figured out that investors, potential partners and future customers 
could spot them just as easily, perhaps more easily, in Tel Aviv than 
in Las Vegas. 

https://www.lepoint.fr/automobile/l-alliance-renault-nissan-inaugure-un-laboratoire-en-israel-10-06-2019-2317973_646.php
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Every global automaker of substance, as well as most of the world’s 
automotive suppliers, now attend EcoMotion for the purpose of 
scouting potential partnerships and talent to supplement their in-
house research and development.  This year Ford Motor Co. and 
the Renault Nissan Alliance became the latest automakers to open 
a permanent research center in Tel Aviv. 

Here are thumbnail descriptions from a sprinkling of the more 
than 130 startups and ventures on display at EcoMotion’s one-day 
main event: 

Tactile Mobility – Founded in 2012, the company turns data 
from sensors already embedded in vehicles into information about 
the road surface, which is needed by road and highway authorities, 
as well as for the vehicles themselves, in order for them to “feel” 
the road under the tires and respond appropriately. 

Valens – As digital vehicle technology replaces mechanical 
systems, the amount of information and computing power has 
strained conventional wiring networks. This company’s approach 
to connectivity facilitates high-speed flow of massive amounts of 
data without compromising performance – and has just been 
selected as a standard for mobile devices. 

Silentium – Like the much more famous Bose and Harman 
brands, the company’s mission is to be a leader in noise 
cancellation and sound control in the vehicle cabin.  Think about 
“the cone of silence” from the ancient Get Smart television series, 
with each occupant able to listen (or not) to a different music or 
program. 

MDGO – This startup (founded by a physician) has developed 
algorithms based on data produced by vehicle sensors during any 
kind of a collision. By transmitting the information to first-
responders and medical teams, the information can predict injury 
severity to prepare for speedy and critical care of casualties, 
reducing fatalities. Hyundai Motor is a partner. 

Karamba Security – This startup’s technological approach to 
cybersecurity differs from those seeking to identify and neutralize 
hostile intrusions by hackers.  Karamba’s approach is to “harden” 



computer equipment from all outside data except that which is 
specifically permitted.  

ARBE – Radar is a basic sensing solution that most vehicles use to 
keep track of moving and stationary objects in order to navigate 
safetly.  Arbe says its proprietary solution and chipset can keep track 
of thousands of objects simultaneously – much like an F16 fighter jet 
but smaller and cheaper. 

Foretellix – Using principles developed to discover flaws in 
massively complicated and powerful semicontuctor chips, this startup 
develops analytic tools to orchestrate and monitor millions of driving 
scenarios to determine whether autonomous systems are safe. 

Innoviz Technologies – Developers of a solid-state LIDAR system 
that uses light beams to detect objects. The startup also creates 
perception software that enables vehicles to understand their 
surroundings and navigate safely. 

The eighth EcoMotion event already is already in the planning stage 
for next year.  Expect a larger number of startups by 2020 – and 
some notable achievements and growth among this year’s exhibitors. 
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Spotlight: Israeli smart mobility 

startups lure global automotive 

players 
 

by Nick Kolyohin 

JERUSALEM, June 13 (Xinhua) -- Hundreds of Israeli startups 

showed their best transport technologies in front of buyers, and 

potential partners from the global automobile industry, at a major 

smart mobility event. 

The seventh edition of the annual smart transportation event 

organized by EcoMotion was held in the coastal city of Tel Aviv from 

Monday to Thursday, attracting over 1,000 senior executives from 

international companies in the field of transportation and hundreds of 

vehicle industry leaders. 

EcoMotion is a joint venture of the Israeli Innovation Institute, the 

Alternative Fuels and Smart Transportation Administration and the 

Ministry of Economy. 

On Thursday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met in his 

office with Ford Motor Company Executive Chairman William Clay 

Ford who was an honored guest of the EcoMotion week. 

"Israel has finally got an automotive industry. We tried, when I was a 

young officer, we had cars, Israeli-made, fiberglass cars," said 

Netanyahu. "And that's just changing transportation." 

https://www.forbes.com/sites/doronlevin/2019/06/15/israels-ecomotion-looks-like-an-early-stage-ces-aiming-to-stimulate-winning-mobility-tech/#77ee9ff58cb6
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Other global companies participating in the conference included VW, 

Magna, Harman, Aptiv, Lear, BP Ventures, SNCF, Deloitte, Bosch, 

Daimler and more. 

The event presented the latest technological developments in smart 

transportation, including an exhibition of some 130 Israeli and 

international startups. 

Also on the EcoMotion Week, Ford opened its Israeli research center 

aimed at searching for technology partners in connectivity, sensors, 

in-vehicle monitoring, and cybersecurity. 

"We recognize the importance of being in one of the world's leading 

innovation communities and ecosystems," said Ford chief in a 

statement released with the inauguration of the new innovation lab. 

Renault-Nissan alliance also launched an innovation lab in Tel Aviv, 

with the same focus and purpose as Ford, along with other global 

carmakers. 

The new lab will work in partnership with the Israel Innovation 

Authority that sponsors various high-tech labs around the country. 

Groupe Renault, Nissan Motor Company and Mitsubishi Motors 

represent the world's largest automotive alliance. They have strategic 

collaborations with other automotive groups, including Germany's 

Daimler and China's Dongfeng. 

Senior Vice President of Nissan Motor Company Takao Asami told 

Xinhua that they are here to scout new technology. 

"We are looking for new technologies that we don't have, and Israel 

is one of the most advanced countries in cybersecurity, IT and 

sensing technologies. That is why we are here," said Asami. 

Asami believes that the new technologies which are promoted by the 

Israeli government could help his company "change the ways in 

which customers use the vehicles, the cities are designed and the 

automotive business is conducted." 

Although driverless vehicles are already running on streets in some 

regions, "it will take five, or 10 years, even decades" until fully 

autonomous vehicles are perfect in their function, according to 

Asami. 



About the security and safety of the autonomous cars, Asami said 

that "zero fatality is the first target, and zero accidents are the second 

target. We have no choice but to try to achieve it." 

At the main event, Ford expressed his admiration to the Israeli start-

up industry, as the companies "spark innovation." 

Israeli workplaces, especially in the high-tech industry, usually don't 

have strict rules, so every worker could feel free to act as a manager, 

and to push his ideas directly to the CEO and the owner of the 

company. 

The open-minded workplace atmosphere in Israel is a great fertile 

ground for innovative, unique and out-of-box ideas to come up all the 

time. 

Israel made years ago a strategic decision to become a world leader 

in the future automobile industry, partially because it needs an 

energy alternative to oil for future transport. 

Naama Kaufman Fass, vice director-general at the Israeli Ministry of 

Economy and Industry, said in an interview with Xinhua that she 

expects the number of participants in the conference to double next 

year. 

Fass added that Israeli government, especially the Ministry of the 

Economy and the prime minister, supports the smart mobility industry 

and wants to evolve it. 

Among the exhibitors was Yandex company, which demonstrated its 

autonomous car technology. The company's autos already roam on 

streets of Las Vegas in the United States, Moscow and will now be 

tested in Tel Aviv. 

Also on display was a prototype design of a flying car by NFT 

company, whose electric aircraft can lift off and land vertically. It can 

drive like a car and fly like a plane. 
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Ford, Renault and Nissan open Tel 

Aviv innovation labs 

Major automakers join the massive move toward nurturing and 

adopting Israeli automotive technologies. 

Underlining Israel’s growing importance as a worldwide auto-tech hub, major 

automakers Ford, Renault and Nissan all opened innovation facilities in Tel 

Aviv over the past few weeks. 
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Renault-Nissan’s 1,600-square-meter Alliance Innovation Lab Tel Aviv, in an 

exclusive partnership with the Israel Innovation Authority, focuses on Israeli 

startups developing products and services for autonomous vehicles and 

autonomous vehicle security, such as Apollo Power, 

Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP systems, 

Karamba, Moodify, Saferide and Upstream. 

“With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive 

technology, this new lab is a natural next step for us and will allow the Alliance 

to leverage the strengths of Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi 

Yamaguchi, Alliance EVP Engineering. 

Ford’s new research center will identify Israeli technology partners in 

connectivity, sensors, in-vehicle monitoring, and cybersecurity, said Ford 

Motor Company Executive Chairman Bill Ford, who was in Tel Aviv in June for 

the Ecomotion Conference and Exhibition. 

The center’s vehicle lab will support proof-of-concept efforts and AI work 

conducted by SAIPS, an Israeli computer-vision and machine-learning 

company acquired by Ford nearly three years ago. In 2015, Ford was among 

the first major automakers to host a developer challenge in Israel. 

“We recognize the importance of being in one of the world’s leading 

innovation communities and ecosystems,” said Ford. “This new center is not 

only an expansion of our existing Research and Innovation centers but 

provides an opportunity to join a growing innovation community in Israel.” 

Other automakers that have set up auto-tech centers in Israel in the last 

couple of years include Mercedes Benz, BMW, Porsche, Škoda, Honda, 

Volkswagen and Volvo. 
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ניסאן -ראיון: העתיד האוטונומי של רנו
 והתרומה הישראלית

מיצובישי מספר על היתרונות של -ניסאן-סגן נשיא בכיר ברנו

 ישראל ועל הנתיבים האוטונומיים והחשמליים של הקבוצה

 

 

 

 

לבד,  תעשיית הרכב עוברת שינוי גדול" הוא מציין ומוסיף: "פעם יכולנו לפתח הכל"

ומיזמים שיסייעו לפיתוחן.  דשות דורשות שותפים חדשיםאבל הטכנולוגיות הח

בישראל יש ריכוז גבוה של מיזמים כאלה, והסביבה הטכנית שלכם, ההתמחות בביג 

דאטה או בחיישנים, הם דברים שאנו צריכים. לישראל סביבה כלכלית טובה ונכונה 

מיזמים נו צריכים כדי להרים את השמתאימה לחברות שלנו, והגודל והכמות שאנח

 ."בארץ

  

 ?אתם פועלים כבר שלוש שנים בארץ. עמדנו בציפיות

אני חושב שכן" הוא מחייך, "אחרת לא היינו מגדילים את היקף הפעילות שלנו כאן. "



גם היכרות עם ניהול ורגולציה -ברור שכל התחלה היא קשה אבל זה תמיד כך, כמו

 ."אחרים

  

 ?האוטונומיההתקדמות של ניסאן בתחום איך נראית מפת 

יש הרבה שאלות. למשל, כמה מהר נוכל ליישם דברים גם כאשר הטכנולוגיה אינה "

; אנחנו 3או  2רמה  –כלי רכב ברמה אוטונומית חלקית  40מושלמת. הודענו שנציג 

לא מחכים לשלמות אלא מנסים לשלב זאת צעד אחר צעד. בפיתוח רכב חשמלי רנו, 

למת, אבל אנחנו ולם. ברור שאין סוללה מושמיצובישי היו מהמהירות בעניסאן ו

משפרים זאת כמעט מדי יום. זה תלוי באזור ובקטגוריה, אבל הפריסה של רכב 

 .2022כלי רכב חשמליים עד  12חשמלי תגדל. אנחנו נציג 

 

 

לה ברור שאנו לא יודעים מתי תהיה נהיגה אוטונומית מלאה או רכב חשמלי טוב שיע"

ובות כאן הן של שחור ולבן. זה ין. אבל אני לא חושב שהתשפחות מרכב עם מנוע בנז

 .תלוי באזור, ברגולציות ובתנועה באותו מקום; אם פועלים באזור מוגבל זה כבר שם

  

אם לא נשים מגבלות זה יהיה קשה. יש זנב ארוך של בעיות שצריך לטפל בהן, ואני "

אלא היכולת להתחמק שחשוב אינה הנהיגה לבדה, לא יודע כמה זמן זה ייקח. מה 

ת שחייבת להיות טובה לפחות כמו זו של נהג מיומן. הדרך הקלה היא להגביל מתאונו

ללא בעיות חנייה כפולה, חנייה שלא כחוק,  –את אזור השליטה. אם זו עיר 'קלה' 

במקומות זה פשוט יותר, אבל כדי לדעת לטפל  –תנועה זורמת באופן מיומן ו'מחונך' 

שלא נפעל בתנאים אמיתיים, לא נוכל  , יידרש זמן רב בהרבה. עדעם מצבים כאוטיים

 .לדעת מתי נראה זאת



כרגע אין לגורם אחד אפילו טכנולוגיה טובה מספיק לנסיעה ללא נהג, אבל אם לא "

נעשה זאת בצעדים קטנים לא נגיע. עם זאת, צריך לזכור שבביצועים של מערכות 

הלקוחות מתחילים לקצור את הפירות הבטיחות של הרכב אנחנו משפרים הרבה, ו

 ."כונית קלה יותר לנהיגה, בטוחה ומגוננת יותרעם מ

  

 ?האם יש אזורים קלים יותר להתפתחות בתחום

, אבל 4-ו 3, 2אני חושב שארה"ב היא הקלה ביותר, כי אין שם מגבלות על רמות "

אפשרי, -נו בלתילים לבחון ללא נהג משגיח. אין דבר שאיבאזורים אחרים אנחנו לא יכו

זמן שהממשל משתף פעולה אפשר לעשות הרבה, וישראל  אבל שם זה קל יותר. כל

 ."מוכנה לתת לנו אישורים למבחנים על כבישים ציבוריים, אז זה סימן טוב

 ?האם בדור הזה של סוללות נוכל להגיע לזמן טעינה כמו של תדלוק

 'א לסוללות 'מצב יציביצטרך לחכות לשלב הבא בהתפתחות, והכוונה היהדבר "

(Solid State),  אבל השלב הראשון הוא להביאן לייצור. אנחנו חייבים להגדיר את

הזמן הזה, מכיוון שהוא ישפיע על כל האסטרטגיה שלנו, אבל כרגע הוא נע בין מחר 

מהירה יותר ועמידות גבוהה שנים. היתרון התיאורטי שלהן גדול: טעינה  15לעוד 

שמצאו דרך להביאן על נכון גם עלויות טובות יותר, אבל אין מי יותר, ואם הכל פו

 .לייצור המוני

  

צריך לזכור שהרבה תלוי באופן השימוש ברכב החשמלי. ברוב כלי הרכב הפרטיים "

לא צריך טווח גדול במיוחד, כך שטעינה בבית מספיקה. אבל בכלי רכב שמשמשים 

כאן השאלה היא כמה נסיעות כאלה לנסיעות ארוכות טעינה מהירה חשובה ביותר, ו

יתכן שרכב היברידי או בנזין רגיל יהיה עדיף. אם האסטרטגיה היא לאפשר יש לך, כי י

נסיעה חשמלית לטווח ארוך, צריך תשתית וסיבות ברורות לצורך בכך, ולא לכל מדינה 

 ."יש אותה תשובה
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The Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, a world-leading Franco-Japanese strategic 

partnership of auto giants, inaugurated its innovation lab in Tel Aviv on Monday, announcing 

close collaborations with over 10 Israeli companies and startups. 

The new 1600-square-meter facility was set up at the Atidim High-Tech Park in partnership 

with the Israel Innovation Authority, and with CityZone, the Tel Aviv Municipality’s “living 

lab” where advanced technological solutions for smart city ventures are vetted and tested. 

Dubbed the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the center will focus on sensors for 

autonomous driving, cybersecurity, and Big Data, and will work with the participating Israeli 

companies to develop Proof of Concepts as well as prototypes. The lab will allow the testing 

of technologies with real vehicles. 

 “With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive technology, this new 

lab is a natural next step for us and will allow the Alliance to leverage the strengths of 

Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance EVP, Engineering. “Through 

collaborations with promising local startups with cutting-edge technologies, we aim to 

develop a variety of key technologies, which will be essential for the future of mobility.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The participating startups in the Alliance Innovation Lab Tel Aviv are automotive 

cybersecurity firms Upstream, Argus Cyber Security, Karamba Security, Enigmatos, 

vision tech -, nightAutotalks ide Technologies, automotive chip developerSafeR and

propulsion system  ,Electreon , wireless EV charging tech startup firmBrightway Vision firm

developer IRP Systems, solar energy tech company Apollo Power, and Moodify, a Caesaria-

based startup that developed an Empathic Car System that “feels” and responds to drivers’ 

needs. 

“The opening of this new facility is a special milestone for us,” said Antoine Basseville, the 

Director of the Alliance Innovation Lab Tel Aviv. It is part of the Alliance’s growing 

engagement in the Israeli ecosystem, after setting-up our local innovation lab. We believe 

that our new facility, the Alliance partnerships with the IIA (Israel Innovation Authority), with 

the municipality and the University of Tel Aviv, will contribute to create a comprehensive 

mobility ecosystem in Atidim in a wide array of fields from smart city to our technical fields.” 

The innovation lab will also work in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance 

corporate venture capital fund, to invest up to $1 billion over five years in startups, early-

stage technology companies and entrepreneurial talents across the world, including in Israel. 

Alliance Ventures has committed to investing in Maniv Mobility, a Tel Aviv-based venture 

capital fund focused exclusively on automotive and mobility technologies. 

 

 

 

In addition to Tel Aviv, the Alliance operates innovation labs in Silicon Valley and Shanghai, 

China. 

Israel Innovation Authority CEO Aharon Aharon said the new partnership will “contribute to 

the development of Israel’s economy, the global hi-tech sector, and all those who benefit 

from open collaboration around innovation.” 

http://nocamels.com/2018/07/hyundai-invests-in-autotalk/
http://nocamels.com/2019/05/electreon-ev-global-transport-wireless-smart-road-tech/
http://nocamels.com/2018/07/israeli-army-night-vision-car-accident/


 

Tel Aviv Mayor Ron Huldai also praised the initiative at the event, saying that innovation was 

not just about advanced technologies, but a “way of thinking.” 

Tel Aviv does not only have the highest number of startups per capita in the world, but was 

also crowned the “World’s Smartest City” at the Smart City Expo World Congress in 

Barcelona in 2014, and has been making it a mission to live up to the name, not least with its 

CityZone project. 

“High-tech cities are not necessarily ‘smart cities,'” said Huldai. “And not every technology is 

‘smart’ because it is new or advanced. It is not the city that is smart, but the people are 

smart, and today we salute the cooperation of our city with Renault-Nissan-Mitsubishi. 

Huldai, the mayor of one of the most congested cities in the world, said he hopes to see the 

rise of electric vehicles replace the use of private transportation which is clogging up cities. 

Electric vehicles, he said, will give rise to “transport on demand” which will hopefully 

eliminate the need for private vehicles – and parking lots for said vehicles. 

Autonomous vehicles, too, will not solve the transportation problem if people don’t make 

use of it for shared transport, he explained. 

“Only cities and societies who work cooperatively, and who are democratic and pluralistic 

can push forward such initiatives,” Huldai said. 
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רנו וניסאן משיקות את מתקני מעבדת 
צה בתל אביבהחדשנות של הקבו  

 

 
 

אביב. -רנו וניסאן מכריזות היום על חנוכת מתקני מעבדת החדשנות של הקבוצה בפארק עתידים תל
המעבדה החדשה תאפשר לקבוצת הרכב להאיץ מודל ייחודי של שיתוף פעולה עם סטארטאפים 

 ת החדשנות הישראלית.בשותפות בלעדית עם רשו ישראלים,

מתמקדת בטכנולוגיות של סנסורים לרכבים אביב -בתל (Alliance) מעבדת החדשנות של הקבוצה
אוטונומיים, הגנת סייבר וביג דאטה. צוות המעבדה מבצע בימים אלה פרויקטים ובדיקות היתכנות 

(POCsבשלבים שונים לפיתוח יותר מעשרה אבות טיפוס יחד עם סטארטאפים ישר ) ,אלים
 Apollo Power, Autotalks, Argus, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP בהם:

Systems, Karamba, Moodify, Saferide ו-Upstream. 
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-קו את מעבדת החדשנות בתלסאן השירנו וני
 אביב

2019יוני,  10  

חברות ישראליות. "אנחנו מחפשים  10המעבדה בודקת את המוצרים של כיום 
אפ ולחברות -טכנולוגיות חדשות ולכן אנחנו מעוניינים להגיע לחברות סטארט

 "טכנולוגיות קטנות

 

 

 

חנכו היום )ב'( את מעבדת החדשנות של  (Alliance צרניות הרכב רנו וניסאן )הפועלות כקבוצה בשם

אביב. המעבדה החדשה הוקמה בסיוע רשות החדשנות ונועדה לסייע -עתידים בתלהקבוצה בפארק 

אפ ישראליות לשתף פעולה עם קבוצת הרכב הבינלאומית ולהכיר את הדרישות של -לחברות סטארט

, הגנת סייבר וביג דאטה. כיום תעשיית הרכב. מעבדת החדשנות מתמקדת בחיישנים לרכב אוטונומי

 .מומחים 30-ניים של רנו ניסאן, כאשר המטרה היא להגדיל את מספרם לכמומחים טכ 6היא כוללת 

 Apollo :כיום הם מבצעים פרויקטים ובדיקות היתכנות עבור מוצרים של עשר חברות ישראליות

Power, Autotalks, Argus, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP Systems, Karamba, 

Moodify, Saferide ו-Upstream. " פתיחת המתחם החדש היא אבן דרך עבורנו", אמר אנטואן

באסוויל, מנהל המעבדה. "אנו מאמינים שהמעבדה החדשה, השותפויות של הקבוצה עם רשות 

ה בפארק החדשנות, עם העיריה ואוניברסיטת ת"א, יתרמו ליצירת אקוסיסטם כולל של תחבור

 ."ד לתחומי הפעילות הטכנולוגיים שלנועתידים, במגוון רחב של תחומים, מעיר חכמה וע

גאספר גאסקון אבאלן )בתמונה  Alliance-סגן נשיא בכיר להנדסה ב במפגש עם עיתונאים הסביר

ידי הכניסה -למעלה(, שפתיחת המעבדה בישראל מבטאת שינויים שתעשיית הרכב הנגרמים על

עם ספקים מהשורה  של אלקטרוניקה לתוך הרכב. "בעבר תעשיית הרכב עבדה רקהמאסיבית 

אולם כיום אנחנו מחפשים טכנולוגיות חדשות ולכן אנחנו מעוניינים להגיע לחברות  ,(Tier-1) הראשונה



אפ ולחברות טכנולוגיות קטנות. מבחינתם זו אפשרות לקבל הדרכה בדרישות של תעשיית -סטארט

 ."ת המוצרים שלהם אל שוק הרכבהרכב וסיוע בהבא

ך הרכב, הקבוצה מעוניינת כיום גם בגישה אל טכנולוגיות תשתית חדשות, בנוסף לטכנולוגיות בתו

המעבדה פועלת בשיתוף עם קרן ההשקעות התאגידית של קבוצת  .כמו סייבר, כבישים חכמים ועוד

השנים  5-כמיליארד דולר ב אפ-אשר מתכננת להשקיע בחברות סטארט ,Alliance Ventures ,הרכב

הישראלית. המעבדה מקבלת תמיכה   Maniv Mobility פה לקרןין השאר, היא הצטרהבאות. ב

 .הפועל בפארק עתידים ,CityZone מחברת קרסו יבואנית רנו ניסאן ועם שדה הניסויים
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מדינת האוטוטק ממתינה להמצאה 
נהגיה מהפקקיםשתחלץ את   

● בתעשיית האוטוטק הישראלית אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע של הכרזות 

בארץ לא ממש נהנה מהפיתוחים הללו, וזה דבר שחייב להשתנותאלא שהציבור   

  

הישראלית, התחבורה  השבוע הקצר הנוכחי רווי באירועים הקשורים בתעשיית האוטוטק

השקת מעבדת  – החכמה והרכב החכם. היום )ב'( נערכו שני אירועים במקביל: האחד

באירוע השני, שנערך  .ומיצובישי ניסאן ,רנו בתל אביב של הברית שבין החברות חדשנות

את החידושים  ,סמסונג חברה בת של ,הרמן חברת האוטומוטיב חשפה ,בהוד השרון

הטכנולוגיים שמפותחים במתחם הפיתוח והמחקר שלה. אחת מגולות הכותרת של האירוע 

מפני מתקפות סייברהייתה פיתוח ישראלי שמאפשר הגנה על מכוניות חכמות  . 

היום גם נפתחה במרכז הירידים בתל אביב התערוכה השנתית 

בתחום האקומושן, שמרכזת את מיטב החברות הישראליות, 

מקומיים וחברות מחו"ל שעוסקים בתחום הרכב אפים ה-הסטארט

תכריז ביום ד' על הרכב האוטונומי שלה,  יאנדקס,החכם. בנוסף

תכריז באותו היום על הקמת  שייסע בכבישי תל אביב, ופורד

האקלסרטור הראשון שלה בישראל. יצרניות רכב אחרות כבר 

מפעילות כאן מרכזי חדשנות ומרכזי פיתוח, למרות העובדה 

ראל אין תעשיית ייצור רכב מזה עשרות שנים, מאז הניסיון שביש

 הלא מוצלח של הסוסיתא.

 

 התחרות עוברת לתא הנהג

ר למחשוב תא הנהג והתקשורת הרכב, בעיקר בכל מה שקשו החדשנות הטכנולוגית בעולם

קלאסיים, לא חדשים כלל. השוני  IT עם היצרן ועם נותני השירותים, מבוססת על פתרונות

הוא היכולת של חברות ישראליות ומרכזי פיתוח בארץ לייצר פתרונות תוכנה בתחומי הבינה 

לאסוף מידע רב ערך מכל מכונית  העסקית, הבינה המלאכותית, המובייל ועוד, שמאפשרים

של היצרן שנעה על הכביש, לנתח אותו ולספק לנהג שירותים חכמים שיחסכו ממנו הגעה 

ברות הללו רוצות ליצור אפליקציות שיהיו בחנויות מיוחדות שהן החלמוסך, למשל. כמו כן, 

גלי הרכישה יפתחו עבור לקוחותיהן. הקונסולידציה בענף הרכב, התחרות העזה, השינוי בהר



של המכוניות והמעבר לתחבורה ציבורית יעילה )לא, עדיין לא בישראל( מעבירים את 

 .שיושבים לידוה הקרבות בין היצרנים לתא הנהג ולמושבים של אל

ההייפ הגדול של האוטוטק הישראלי לא החל אתמול ולא שלשום. הוא קיים כבר זמן רב, 

אן של מרכזי החדשנות של יצרניות הרכב. אבל בעצימות נמוכה, בפרט לפני פתיחתם כ

באקזיט הגדול ביותר של  מובילאיי את אינטל זרקור בולט הושם על התחום עם רכישתה של

מיליארד דולר. ישראל הועמדה אז בשורה  15.3בסכום של  –י פעם חברה ישראלית א

 .הראשונה של המדינות שמשתתפות במרוץ לפיתוח הרכב החכם

הטריגר. יש בישראל עשרות חברות צעירות  שמובילאיי היא רק אבל עד מהרה התברר

ן וצעירות פחות שמפתחות פתרונות לענף האוטומוטיב, הן בכל מה שקשור לקישוריות בי

אחד החסמים של הרכבים האוטונומיים  –הרכב ליצרנים והן בתחום האבטחה והסייבר 

ית המעופפת הישראלית והחכמים. אחד השיאים, מבחינת הדמיון והתעוזה, הוא מכונ

הם מבטיחים  .מאקי ,ורעייתו היפנית גיא קפלינסקי מנתניה. את הרעיון יזמו NFT שפיתחה

 .פקקי תל אביב שבשנה הבאה המכונית תתעופף מעל

זה מביא אותנו לתחום התחבורה החכמה. הצורך בצמצום נפחי התנועה בכבישים, כדי 

לפתרונות תוכנה שפיתחו חברות ישראליות, למנוע שיתוק מוחלט של מרכזי הערים, הביא 

שנועדו לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית. בין היתר, מדובר בפתרונות בתחומי 

ין ובזמן אמת בין לוחות הזמנים של אמצעי התחבורה, ופתרונות תשלומים, קישור אמה

אחרים שמשלימים את הנסיעה באוטובוס או ברכבת. משרד התחבורה, באמצעות אגף 

החדשנות שלו, מעודד עד כמה שהוא יכול את פיתוח הרעיונות. אבל למרבה הצער, עדיין לא 

תו בבית ולהעדיף את נינמצא הפטנט שישכנע את הנהג הישראלי להשאיר את מכו

התחבורה הציבורית. הסיבות לכך ידועות, ולא ממש קשורות בטכנולוגיה. שוב אנחנו עדים 

ת למובילה עולמית, אבל אזרחיה ותושביה יצטרכו אפ נחשב-לתחום שבו אומת הסטארט

 .להמתין עוד הרבה זמן עד שהם יוכלו ליהנות מכך. בינתיים מומלץ לכולם: סעו בזהירות
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Winners and Losers of the 

Week: the Israeli Autotech 

Industry Tops This Week’s List 
This week’s winners are: 

  
The Israeli Autotech industry. The EcoMotion 2019 smart mobility show was a very high 

profile event that managed to aim the focus of the international automotive industry on the 

fast-growing Israeli autotech sector. 

 
 

Automakers Renault and Nissan announced the opening of a Tel Aviv innovation lab.   

  

While launching a research center in Tel Aviv, Bill Ford, executive chairman of American 

carmaker Ford, praised the Israeli ecosystem and its innovation abilities.   

  



GM’s R&D center, which is already managing a team of 400 employees, is looking to hire 

another 100 engineers, developers and researchers.   

  

State-owned company Ayalon Highways is overseeing a tender for the creation of 

autonomous vehicle testing sites throughout Israel.   

  

Russian multinational technology company Yandex conducted the first demonstration rides 

in one of the autonomous vehicles it is currently testing in Israel.  

  

Hyundai partnered with in-car injury detection startup MDGo.   

  

LiDAR startup Innoviz raised an additional sum of $38 million, bringing its series C funding 

round to $170 million.   

  

Israeli carsharing company Car2Go announced an expansion to Europe.   

  

Car communications startup Autotalks partners with smart mobility startup NoTraffic.   

  

Israel-based NFT unveiled design for flying electric car.   

  

  

This week’s Losers are: 

  

Israeli universities, for going down on the list of top 100 global universities which were 

granted U.S. patents. Tel Aviv University dropped two places compared to 2017, ranking 

66th with 37 patents, Technion dropped to 75th place, compared to 35th place the year 

before, and The Hebrew University of Jerusalem did not even make the cut this year.   
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רנו וניסאן השיקו את מעבדת 
 החדשנות בתל אביב

סייבר וביג המעבדה מתמקדת בטכנולוגיות סנסורים לרכב אוטונומי, 
.דאטה, ומהווה חלק מרשת מעבדות החדשנות של קבוצת הרכב  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אביב. -רנו וניסאן מכריזות על חנוכת מתקני מעבדת החדשנות של הקבוצה בפארק עתידים תל

דשה תאפשר לקבוצת הרכב להאיץ מודל ייחודי של שיתוף פעולה עם סטארטאפים המעבדה הח

 .עם רשות החדשנות הישראליתית ישראלים, בשותפות בלעד

אביב מתמקדת בטכנולוגיות של סנסורים לרכבים -בתל (Alliance) מעבדת החדשנות של הקבוצה

 אלה פרויקטים ובדיקות היתכנותאוטונומיים, הגנת סייבר וביג דאטה. צוות המעבדה מבצע בימים 

((POCs ים ישראלים, בהםבשלבים שונים לפיתוח יותר מעשרה אבות טיפוס יחד עם סטארטאפ: 

Apollo Power, Autotalks, Argus, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP Systems, 

Karamba, Moodify, Saferide ו-Upstream. 

בתנאים אידאליים, ולפתח  (POCs) תכנותים מאפשר לבצע בדיקות הימיקום המעבדה בפארק עתיד

 1600אביב. המעבדה, ששטחה -במשותף אבות טיפוס בשדה הניסויים של העיר החכמה של תל

מ"ר, מעמידה לרשות הסטארטאפים מרחב לניסוי הטכנולוגיות שלהם על רכבים אמיתיים, ושטחי 

 .משרד מודרניים באקוסיסטם חי ודינאמי

עבורנו בישראל, שהיא מרכז חדשנות גלובלי,  עבדה החדשה היא הצעד הבא הטבעי ביותרמה"

בדגש על תחום טכנולוגיות רכב. היא תאפשר לנו למנף את יתרונות האקוסיסם הישראלי", אמר 

באמצעות " .(Alliance) סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצת הרכב ,(Tsuyoshi Yamaguchi) צויושי ימגוצ'י

וטכנולוגיות פורצות דרך, אנו מתכוונים לפתח טאפים מקומיים מבטיחים פעולה עם סטאר שיתופי

 ."מגוון טכנולוגיות שיהיו חיוניות לעתיד עולם התחבורה



פתיחת המתחם החדש היא אבן דרך מיוחדת עבורנו. זהו חלק מהמעורבות ההולכת וגדלה של "

מקומית שלנו", אמר אנטואן באסוויל, הקבוצה באקוסיסטם הישראלי, בו כבר פועלת המעבדה ה

אביב. "אנו מאמינים שהמעבדה החדשה, השותפויות של -הל מעבדת החדשנות של הקבוצה בתלמנ

הקבוצה עם רשות החדשנות, עם העיריה ואוניברסיטת ת"א, יתרמו ליצירת אקוסיסטם כולל של 

מי הפעילות הטכנולוגיים תחבורה בפארק עתידים, במגוון רחב של תחומים, מעיר חכמה ועד לתחו

 ."שלנו

נבחרה כמפעיל במסלול "מעבדות לחדשנות טכנולוגית" של רשות החדשנות, תוכנית  המעבדה

המציעה לסטארטאפים סיוע במימון להוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי תוך התמקדות בפתרונות 

 .תחבורה עתידית

 Alliance) ת של קבוצת הרכבבנוסף, המעבדה פועלת בשיתוף עם קרן ההשקעות התאגידי

Ventures)  שנים בסטארטאפים, בחברות טכנולוגיה  5המתכננת להשקיע עד מיליארד דולר במשך

 .הישראלית Maniv Mobility בשלבים מוקדמים וביזמים מוכשרים, וכבר השקיעה בקרן

ל למיזמי שדה הניסוי החי הראשון בישרא ,CityZone שותפות נוספת של המעבדה בישראל היא עם

 .אביב, בתנאי עיר אמיתית-תלדים עיר חכמה בפארק עתי
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Dans un communiqué de presse émis ce lundi, l’alliance automobile 

Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé l’ouverture d’un « Innovation Lab » à 

Tel Aviv. Les principales missions de ce centre de recherches israélien 

concerneront les capteurs des véhicules autonomes et la cybersécurité et 

le big data de ces mêmes véhicules. 

Le centre s’ouvre en partenariat avec l’Autorité de l’innovation israélienne 

et regroupe plusieurs start-ups israéliennes. 

des «  –tidim Park et s’étend sur 1 600 m2 Il est situé dans le quartier de l’A

développer des -nditions très favorables [permettant] ainsi de coco

ville dans la ville ».-prototypes au cœur d’une mini 

« Les activités de ‘l’Alliance Innovation Lab Tel Aviv’ sont axées autour 

des capteurs pour véhicules autonomes, de la cybersécurité et du big data. 

https://media.group.renault.com/global/fr-fr/renault-nissan-mitsubishi/media/pressreleases/21227487/renault-et-nissan-inaugurent-le-nouveau-innovation-lab-de-lalliance-a-tel-aviv?utm_campaign=rss_press+releases+and+press+kits&utm_medium=rss&utm_source=media.renault.com


L’équipe du Lab travaille actuellement sur plus de dix projets de prototypes 

(à différentes étapes) avec des start-ups israéliennes, parmi lesquelles : 

Apollo Power, Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, 

IRP systems, Karamba, Moodify, Saferide et Upstream », a annoncé la 

firme. 

Lors de la cérémonie d’ouverture, en présence de nombreux acteurs et 

ingénieurs de l’industrie automobile, de présidents de start-ups et des 

ambassadeurs de France, du Japon et de l’Union européenne en Israël, 

Tsuyoshi Yamaguchi, cadre et ingénieur de l’Alliance, a déclaré : « Israël 

est un hub d’innovation mondial, en particulier pour ce qui est de la 

technologie automobile : ce nouveau laboratoire s’est donc imposé comme 

une évidence. Il permettra à l’Alliance de tirer parti de l’écosystème des 

start-ups d’Israël. À travers des collaborations avec des start-ups locales 

prometteuses utilisant des technologies de pointe, nous ambitionnons de 

développer plusieurs technologies clés, essentielles pour l’avenir de la 

mobilité. » 

« L’ouverture de ces nouveaux locaux constitue une étape majeure pour 

nous, a lui déclaré Antoine Basseville, directeur de l’Alliance Innovation 

Lab Tel Aviv. Elle s’inscrit dans le cadre de l’engagement toujours plus 

soutenu de l’Alliance dans l’écosystème israélien après l’installation de 

notre laboratoire d’innovations local. Nous pensons que ce nouveau 

laboratoire – les partenariats de l’alliance avec l’Autorité de l’innovation 

israélienne – et la municipalité et l’université de Tel-Aviv contribueront à 

bâtir à Atidim un écosystème de mobilité exhaustif exploitable dans de 

nombreux domaines, allant du quartier intelligent à nos besoins techniques. 

Israël est depuis ces dernières années un centre de technologie automobile, 

en particulier dans le domaine du développement de véhicules autonomes. 

Outre Renault-Nissan, des fabricants tels que GM, Toyota, Skoda, Fiat, 

Ford, Honda, Honda, Volvo, BMW, Hyundai, et d’autres possèdent des 

centres de R&D en Israël ou ont développé des partenariats avec des 

entreprises israéliennes pour développer des technologies pour les véhicules 

autonomes. 
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מיצובישי חונכת מרכז -ניסאן-ברית רנו
אביב-חדשנות בתל  

צרפתית -ת אירועי כנס אקומושן, חנכה הברית היפניתבמסגר
אביב-מרכז חדשנות ייחודי בתל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השיקה מרכז של מעבדת החדשנות של הקבוצה, בפארק  מיצובישי-ניסאן-רנו רית החברותב

מים בעמק הסיליקון ת, שברשותה מרכזים דואביב. זהו מרכז חדשנות שלישי של הברי-עתידים בתל

רה"ב ובשנגחאי שבסין. השקת המרכז נערכה במסגרת אירועי כנס התחבורה החכמה אקומושן, בא

כך שתפעל לקידום מיזמי תחבורה חכמה בישראל. בכוונת -שלוש שנים אחרי שרנו הכריזה על

דשנות לות שותפה גם רשות החהקבוצה להאיץ את שיתופי פעולה עם מיזמים ישראליים, כאשר בפעי

 .הישראלית

 

לפי אנשי הקבוצה שהגיעו לטקס, ישראל מצטיינת בטכנולוגיות של חיישנים, אבטחת סייבר, ו"ביג 

דאטה", ואלו הנושאים בהם תתמקד המעבדה. בימים אלה עוסקים אנשי הקבוצה בבדיקות היתכנות 

 .של עשרה מיזמים מקומיים

 

ב למיזמים לבדוק את מ"ר, והוא נותן מרח 1,600יפנית -ה הצרפתיתשטח מרכז החדשנות של הקבוצ

הטכנולוגיות גם על מכוניות אמיתיות. המיקום יאפשר לבחון מערכות של תחבורה חכמה ומכוניות 

 .בתנאים עירוניים אמיתיים

https://www.auto.co.il/manufacturer/25-renault
https://www.auto.co.il/manufacturer/41-nissan
https://www.auto.co.il/manufacturer/32-mitsubishi


 

המעבדה החדשה היא הצעד הבא הטבעי ביותר עבורנו בישראל, שהיא מרכז חדשנות גלובלי, "

נף את יתרונות האקוסיסטם הישראלי" אמר ב, והיא תאפשר לנו למל תחום טכנולוגיות רכבדגש ע

טויושי ימגוצ'י, סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצה והוסיף: "באמצעות שיתופי פעולה עם מיזמים 

מקומיים מבטיחים וטכנולוגיות פורצות דרך, אנו מתכוונים לפתח מגוון טכנולוגיות שיהיו חיוניות 

 ."עולם התחבורהלעתיד 

 

מיליון דולרים לשנה במיזמי תחבורה חכמה,  200בוצה שהגיעו לארץ ציינו כי זו משקיעה י הקבכיר

מיזמים ישראליים. הכוונה, כך אנשי איגוד החברות,  250ואמרו כי בשנתיים האחרונות נפגשו עם 

ה תעבוד בשיתוף אינה להביא מיזמים רבים ככל האפשר אלא להתמקד ברלוונטיים עבורם. המעבד

 .רק עתידים כשדה ניסוי למיזמי עיר חכמהסיטי זון ותשתמש בפא גם עם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יפו, אהרון אהרון, -לטקס הפתיחה של המרכז הגיעו רון חולדאי, ראש העיר תל אביב

מנכ"ל רשות החדשנות, ד"ר שי סופר, מדען ראשי במשרד התחבורה, שגרירי צרפת, 

 .ספיםהאירופי בישראל ובכירים רבים נויפן והאיחוד 

news-local-https://www.auto.co.il/article/132303 

https://www.auto.co.il/article/132303-local-news


 

 

  

 

Renault and Nissan open the new 

alliance innovation lab Tel Aviv 

The facility is focused on developing sensors for autonomous driving, cyber security, 

and big data, complementing the other joint alliance innovation labs in Silicon Valley 

(USA) and Shanghai (China) 

Renault and Nissan today announced the inauguration of a new facility for the joint 

innovation lab in Tel Aviv, Atidim Park, which will enable the Alliance to accelerate a unique 

model of collaboration with Israeli startups and an exclusive partnership with the Israel 

Innovation Authority. 

Known as the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the facility focuses on sensors for 

autonomous driving, cyber security, and big data. The Alliance is currently testing and 

working on over ten joint prototyping projects with Israeli startups at different stages, 

among them are: Apollo Power, Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, 

IRP systems, Karamba, Moodify, Saferide and Upstream. 

The lab’s location in Atidim Park enables it to carry out Proof of Concepts (POCs) in ideal 

conditions and co-develop prototypes in Tel Aviv’s smart city experiment zone. With a 

surface area of 1600 square meters, the lab provides startups with the space to test 

technologies with real vehicles, as well as modern office space in a live ecosystem. 

“With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive technology, this new 

lab is a natural next step for us and will allow the Alliance to leverage the strengths of 

Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance EVP, Engineering. “Through 

collaborations with promising local startups with cutting-edge technologies, we aim to 

develop a variety of key technologies, which will be essential for the future of mobility.” 

The grand opening ceremony was attended by the lab’s partners in Israel: Ron Huldai, Mayor 

of Tel Aviv-Yafo, Aharon Aharon, the CEO of Israel Innovation Authority, Dr. Shay Sofer, Chief 

Scientist at Israeli Ministry of Transport, Meital Lehavi, Deputy Mayor of Tel Aviv-Yafo for 

transportation, construction and infrastructure, Ofir Pines, Head of the Institute for Local 

Government at Tel Aviv University, the Ambassadors of France, Japan and the European 

Union to Israel, Sagi Niv, CEO of Atidim Park, Gaby Kaminsky, the Director of CityZone – Tel 

Aviv’s smart city zone, Avi Kenneth, CCO of Carasso Motors – the local Renault and Nissan 

importer that supports the lab, and other senior executives. The Alliance delegation included 

senior stakeholders including: Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance EVP, Engineering, Gaspar 

Gascon Abellan, Deputy Alliance EVP, Engineering, Takao Asami, Alliance SVP, Research and 

Advanced Engineering, Christian Noske, Direct Investments Director of Alliance Ventures, 

Sophie Schmidtlin, Alliance Global Director of Advanced Engineering. 



“The opening of this new facility is a special milestone for us. It is part of the Alliance’s 

growing engagement in the Israeli ecosystem, after setting-up our local innovation lab”, said 

Antoine Basseville, Director of the Alliance Innovation Lab Tel Aviv. “We believe that our 

new facility, the Alliance partnerships with the IIA (Israel Innovation Authority), with the 

municipality and university of Tel Aviv, will contribute to create a comprehensive mobility 

ecosystem in Atidim in a wide array of fields from smart city to our technical fields” 

Being a selected operator of the Israel Innovation Authority’s “Technological Innovation 

Labs” program, the lab offers advantageous funding for POCs carried out by Israeli startups 

focusing on smart mobility. 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance corporate 

venture capital fund that plans to invest up to USD 1 billion over five years in startups, early-

stage technology companies and entrepreneurial talents and has already invested in Maniv 

Mobility fund in Israel. 

An additional partnership for the Alliance lab in Israel is CityZone, an innovation ecosystem 

for smart city ventures, at Atidim Park, under real-city conditions. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-new-the-open-nissan-and-releases/renault-wshttps://www.automotiveworld.com/ne

aviv/-tel-lab-innovation-alliance 

https://www.automotiveworld.com/news-releases/renault-and-nissan-open-the-new-alliance-innovation-lab-tel-aviv/
https://www.automotiveworld.com/news-releases/renault-and-nissan-open-the-new-alliance-innovation-lab-tel-aviv/


 

 

מעבדת חדשנות נוספת בתחום הרכב 
 הוקמה בת"א

מתכננת  (Alliance Ventures) מיצובישי-ניסאן-קרן ההשקעות של קבוצת רנו

אפים, יזמים -השנים הקרובות בסטארטלהשקיע כמיליארד דולר בחמש 

-השנתי השביעי השתתפו יותר מ EcoMotion בכנס• טכנולוגיה וחברות 

 כל מה שהתחדש• מנהלים בכירים  1,000

16.06.2019ליאור נגה   

 צילום: יח"צ | TWIZZY מתחדשים. רנו
 

רשות  אפים בתחום הרכב הוקמה בתל אביב בשיתוף-מעבדה חדשנית לקידום ופיתוח סטארט

שנמצא בבעלות  ובישי. המעבדה, הוקמה בפארק עתידים,מיצ-ניסאן-החדשנות על ידי קבוצת רנו

מיזם  ,CityZone יפו ואוניברסיטת תל אביב. והיא פועלת בשותפות עם-משותפת של עיריית תל אביב

 .לניסויים בתחום עיר חכמה של תל אביב

ר מתכננת להשקיע כמיליארד דול (Alliance Ventures) מיצובשי-ניסאן-קרן ההשקעות של קבוצת רנו

אפים, יזמים וחברות טכנולוגיה. על פי קבוצת הרכב, הקרן כבר -טבחמש השנים הקרובות בסטאר

אפים ישראלים -שעוזרת לסטארט ,(Maniv Mobility) השקיעה בקרן הישראלית מניב מוביליטי

 .בתחום הרכב

ם אביב מתמקדת בטכנולוגיות של סנסורים לרכבי-בתל (Alliance) מעבדת החדשנות של הקבוצה

 בדה מבצע בימים אלה פרויקטים ובדיקות היתכנותאוטונומיים, הגנת סייבר וביג דאטה. צוות המע
((POCs בשלבים שונים לפיתוח יותר מעשרה אבות טיפוס יחד עם סטארטאפים ישראלים, בהם: 

Apollo Power, Autotalks, Argus, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP Systems, 

Karamba, Moodify, Saferide ו-Upstream. 

 מיקום המעבדה בפארק עתידים מאפשר לבצע בדיקות היתכנות ניסאן אומרים כי-בקבוצת רנו

(POCs) בתנאים אידאליים, ולפתח במשותף אבות טיפוס בשדה הניסויים של העיר החכמה של תל-



לניסוי הטכנולוגיות מ"ר, מעמידה לרשות הסטארטאפים מרחב  1600ב. המעבדה, ששטחה אבי

 .רניים באקוסיסטם חי ודינאמישלהם על רכבים אמיתיים, ושטחי משרד מוד

המעבדה נבחרה כמפעיל במסלול 'מעבדות לחדשנות טכנולוגית' של רשות החדשנות, תוכנית 

יתכנות של רעיון טכנולוגי תוך התמקדות בפתרונות המציעה לסטארטאפים סיוע במימון להוכחת ה

 .דיתתחבורה עתי

 (lliance Ventures) בנוסף, המעבדה פועלת בשיתוף עם קרן ההשקעות התאגידית של קבוצת הרכב

שנים בסטארטאפים, בחברות טכנולוגיה בשלבים  5המתכננת להשקיע עד מיליארד דולר במשך 

 .הישראלית Maniv Mobility קיעה בקרןמוקדמים וביזמים מוכשרים, וכבר הש

שדה הניסוי החי הראשון בישראל למיזמי  ,CityZone ה בישראל היא עםשותפות נוספת של המעבד

 .אביב, בתנאי עיר אמיתית-עיר חכמה בפארק עתידים תל

המעבדה החדשה היא הצעד הבא הטבעי ביותר עבורנו בישראל, שהיא מרכז חדשנות גלובלי, "

ם הישראלי", אמר ום טכנולוגיות רכב. היא תאפשר לנו למנף את יתרונות האקוסיסבדגש על תח

באמצעות " .(Alliance) סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצת הרכב ,(Tsuyoshi Yamaguchi) צויושי ימגוצ'י

שיתופי פעולה עם סטארטאפים מקומיים מבטיחים וטכנולוגיות פורצות דרך, אנו מתכוונים לפתח 

 ."ולוגיות שיהיו חיוניות לעתיד עולם התחבורהמגוון טכנ

דרך מיוחדת עבורנו. זהו חלק מהמעורבות ההולכת וגדלה של  החדש היא אבןפתיחת המתחם "

הקבוצה באקוסיסטם הישראלי, בו כבר פועלת המעבדה המקומית שלנו", אמר אנטואן באסוויל, 

המעבדה החדשה, השותפויות של אביב. "אנו מאמינים ש-מנהל מעבדת החדשנות של הקבוצה בתל

ירייה ואוניברסיטת ת"א, יתרמו ליצירת אקוסיסטם כולל של הקבוצה עם רשות החדשנות, עם הע

ורה בפארק עתידים, במגוון רחב של תחומים, מעיר חכמה ועד לתחומי הפעילות הטכנולוגיים תחב

 ."שלנו

ל, לאחר קריסת מיזם 'בטר פלייס' ראוי להזכיר כי לפני כשש שנים הפסיקה רנו את פעילותה בישרא

רטה כחולים שנזנחו מיותמים בתחנות דלק ברחבי הארץ, מהווים אנד-של שי אגסי. הפילים הלבנים

לזכרו של המיזם שהתבסס על המכוניות החשמליות של חברת רנו ושהיום כבר כולם מודים שהמיזם 

 .בסך הכול הקדים את זמנו

את ההפסד הצורב, ונכונותם להשקיע שוב בישראל ובפיתוחים נראה כי השנים שעברו מחקו ל'רנו' 

 .מיותיצו את מעורבות הראש הישראלי בפיתוח מכוניות חכמות ואוטונויקפ

-השנתי השביעי בו יותר מ EcoMotion ובתוך כך נציין כי בסוף השבוע שעבר הסתיים בהצלחה כנס

מנהלים בכירים מחברות בינלאומיות בתחום התחבורה השתתפו באירוע התחבורה החכמה  1,000

אורחים נוספים. בין המשתתפים: ביל פורד, יו"ר פורד  3,000-הבינלאומי הגדול בישראל, לצד כ

 מיצובישי-ניסאן-נווטאקאו אסאמי, סגן נשיא בר MAGNA העולמית; בוריס שולקין, סגן נשיא חברת

שהוקמה על ידי המכון הישראלי לחדשנות, התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים  ,EcoMotion קהילת

לה, קיימה שבוע שלם של תחבורה חכמה בתל ותחבורה חכמה ובתמיכת משרד הכלכ

זו של  –וכאמור  FORD  :במסגרתו הושקו שתי מעבדות חדשנות בישראל ,EcoMotion Week ,אביב

 .ניסאן-רנו

במסגרת האירוע המרכזי הוכרזו שמות הזוכים בתחרות האתגר למניעת תאונות בקרב נהגים בגיל 

 .Mobileye ובמקום השני זכתה חברת ContinUse Biometrics השלישי: במקום הראשון זכתה

בין הסטרטאפים שהציגו בכנס טכנולוגיות ישראליות: רובוט המאפשר נהיגה אוטונומית בכל רכב, 

דקות בלבד, מכ"מ לרכבים אוטונומיים, בועה שקטה מבודדת מרעשים לכל  5-כנולוגיית טעינה בט

 .מערכת שליטה מרחוק ברכב נוסע ועודשניות,  3-נוסע ברכב, מערכת לסריקת רכבים וצמיגים ב

הישראלית חשפה בהשקה בינלאומית את הפלטפורמה החשמלית המתקדמת  Softwheel חברת

 .שלה לרכבים



סטרטאפים ומיזמים שהציגו נסיעות  135וע הוצגו מגוון פיתוחים ומיזמים חדשניים בתחום, באיר

ישנים בתחום הרכב האוטונומי, מכ"מים אוטונומיות ברחבי תל אביב, שליטה מרחוק ברכב נוהג, חי

 .ומצלמות תרמיות לרכבים אוטונומיים, מגוון רחפנים, רכבים מקושרים ועוד

ית חשפה במעמד בינלאומי את הפלטפורמה החשמלית שלה לרכבים על הישראל Softwheel חברת

ותייצר  החברה, שהייתה עד כה חשאית בתחום הרכבים החשמליים, תפתח :EcoMotion במת אירוע

לל רכיבי ההינע, בלימת הזעזועים, ההיגוי פלטפורמות מתקדמות לרכבים חשמליים המשלבים את כ

הבינלאומית השיקה בכנס יחד עם  BP ברתוהחישה בתוך גלגלי הרכב. בנוסף, ח

 .דקות בלבד 5-טכנולוגיית טעינה מהירה המאפשרת טעינה מלאה ב StoreDot חברת

היווה הזדמנות עבור חברות הרכב ויצרני החלפים, ספקים  EcoMotion האירוע השנתי של קהילת

וחים האחרונים ממעגל ראשון לתעשייה להיפגש עם היזמים והחברות הישראליות ולחזות בפית

 .בתחום. בפאנלים השונים בכנס השתתפו נציגים מהחברות המובילות בעולם

ות, התוכנית הלאומית לתחליפי היא מיזם משותף של המכון הישראלי לחדשנ EcoMotion קהילת

 .בורה חכמה ובתמיכת משרד הכלכלהדלקים ותח
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Tel Aviv Auto-Tech Influence Grows 

The city of Tel Aviv in Israel is set to enhance its influence in automotive technology, 

with Intel, Ford, Nissan and Renault all announcing plans to support startups and 

establish research and innovation centers. 

Intel Corp. said its new Ignite program will focus on early-stage startup companies 

that target industry inflection points, including artificial intelligence (AI), autonomous 

systems and other data-centric technologies. Based in Tel Aviv, Intel will invest 

significant resources to host 10 to 15 top pre-seed to seed startups through a 20-week 

mentorship program to help the them break ground faster. The Ignite program 

includes internal and external mentorship, direct access to market and new prospects 

as well as offerings from a variety of Intel partners around the world. The program 

does not involve direct equity investment in the startups. 

Asked about the motivation for the program, Intel told EE Times it wants to co-create 

a technology future with variety of startups and other ecosystem partners. Being close 

to the ground where many new innovative ideas are being seeded will help Intel in its 

journey exploring innovation around the world and position the company as a key 

partner for early stage startups to engage with. 

Intel CEO Bob Swan said, “Israel has the deep skill base in AI, autonomous systems 

and the underlying technologies critical to these inflections that make it a natural 

choice to launch our Ignite program.”  

The general manager of Intel Israel, Yaniv Garty, added, “As Israel’s largest high-

tech company, we want to support the major technological changes emerging across 

our startup community. Ignite is an important step in this direction, focused on our 

efforts to transform the world through working on innovations in AI, autonomous, 

cyber and next-generation computing. I’m confident that Intel’s unique expertise in 

hardware, software and manufacturing will help the startups grow and succeed.” Intel 

has a very substantial Israeli presence, with 12,000 employees including subsidiary 

Mobileye. 

Ford Vehicle Lab Supports Proof Of Concept 

Meanwhile, Ford Motor Company opened its Ford Research Center in Tel Aviv to 

serve as a research hub augmenting Ford’s global research and advanced engineering 

team. It will also support Ford’s automotive and mobility businesses by identifying 

technologies and startup companies in connectivity, sensors, automated-systems 

research, in-vehicle monitoring, and cyber security. 

The research center was opened by Bill Ford, executive chairman, Ford Motor 

Company, and will include a vehicle lab to support proof of concept efforts. Ford has 

been working with local companies and partners in Israel’s tech community for many 

years. “We recognize the importance of being in one of the world’s leading 



innovation communities and ecosystems,” said Ford.  “This new center is not only an 

expansion of our existing research and innovation centers but provides an opportunity 

to join a growing innovation community in Israel.” 

The Ford research center will operate closely with Ford’s subsidiary, SAIPS, led by 

Udy Danino, founder and CEO. SAIPS is a leading Israel-based computer vision and 

machine learning company, which Ford acquired over nearly three years ago. Ford 

has had a presence in Israel for nearly a decade working with local tech scouts to 

identify innovative emerging technologies. In 2015, Ford was among the first major 

automakers to host a developer challenge in Israel, returning last year to Tel Aviv 

with its fourth annual MakeItDriveable startup event, which originated in Israel and 

spread to other tech hotspots like Berlin, Dublin and Paris over recent years.  The 

center joins Ford’s global network of research centers, including Aachen, Germany, 

Nanjing, China and Dearborn, USA. 

Renault and Nissan Innovation Lab 

Renault and Nissan opened a new Alliance Innovation Lab in Tel Aviv, focused on 

developing sensors for autonomous driving, cyber security, and big data, 

complementing the other joint alliance innovation labs in Silicon Valley (USA) and 

Shanghai (China). The new lab features a unique model of collaboration with Israeli 

startups and an exclusive partnership with the Israel Innovation Authority (IIA). 

The Alliance is currently testing and working on over ten joint prototyping projects 

with Israeli startups at different stages, among them are: Apollo Power, Argus, 

AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP systems, Karamba, 

Moodify, Saferide and Upstream. 

The new lab in Atidim Park will carry out proof of concepts (POCs) in ideal 

conditions and co-develop prototypes in Tel Aviv's smart city experiment zone. With 

a surface area of 1600 square meters, the lab provides startups with the space to test 

technologies with real vehicles, as well as modern office space in a live ecosystem. 

"With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive technology, this 

new lab is a natural next step for us and will allow the Alliance to leverage the 

strengths of Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance EVP, 

engineering. “Through collaborations with promising local startups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies, which will be essential 

for the future of mobility."   

Antoine Basseville, director of the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, added that its 

new facility and partnerships with the Israel Innovation Authority, with the 

municipality and university of Tel Aviv, will contribute to create a comprehensive 

mobility ecosystem in Atidim in a wide array of fields including smart cites. 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance 

corporate venture capital fund that plans to invest up to USD 1 billion over five years 

in startups, early-stage technology companies and entrepreneurial talents and has 

already invested in Maniv Mobility fund in Israel. 

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334824# 

https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334824


 

 

 

 

 

סיפור הצלחה – 2019אקומושן   
אירוע התחבורה החכמה הגדול בישראל רשם שיא 

מעבדות  2מיזמים ובמהלכו הושקו  351משתתפים, הוצגו בו 

 חדשנות של יצרני רכב
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 Renault Nissan inaugurate joint innovation lab in  
Tel Aviv 
 

Renault and Nissan have inaugurated their joint innovation lab in Tel 
Aviv at Atidim Park, where the two companies are aiming to create a 
unique model of collaboration with Israeli startups and an exclusive 
partnership with the Israel Innovation Authority. 

Badged as the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the facility will be a hub for 
development of sensors for autonomous driving, cybersecurity and big data. 
The Alliance is currently testing and working on over 10 joint prototyping 
projects with Israeli startups at different stages. Among them are Apollo 
Power; Argus; AutoTalks; BrightWay Vision; Electreon; Enigmatos; IRP 
systems; Karamba; Moodify; Saferide; and Upstream. 

Covering an area of 1,600m², it features modern office spaces and full vehicle 
testing areas. The lab’s location in Atidim Park is ideal for testing proof of 
concepts (POC) and prototypes in Tel Aviv’s smart city experiment zone. 

“With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive 
technology, this new lab is a natural next step for us and will allow the Alliance 
to leverage the strengths of Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi 
Yamaguchi, Alliance EVP, engineering. “Through collaborations with 
promising local startups with cutting-edge technologies, we aim to develop a 
variety of key technologies, which will be essential for the future of mobility.” 



Antoine Basseville, director of the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, said, “The 
opening of this new facility is a special milestone for us. It is part of the 
Alliance’s growing engagement in the Israeli ecosystem, after setting-up the 
local innovation lab. We believe that the new facility, the Alliance partnerships 
with the Israel Innovation Authority, the municipality and university of Tel Aviv, 
will contribute to create a comprehensive mobility ecosystem in Atidim in a 
wide array of fields.” 

As a selected operator of the Israel Innovation Authority’s Technological 
Innovation Labs program, the lab will offer funding to startups for POCs. 

The lab will also work in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance 
corporate venture capital fund that plans to invest up to US$1bn over five 
years in startups, early-stage technology companies and entrepreneurial 
talents and has already invested in Maniv Mobility fund in Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.automotivetestingtechnologyinternational.com/news/test-facilities/renault-
nissan-inaugurate-joint-innovation-lab-in-tel-aviv.html 
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SafeRide   תבחן פתרונות סייבר עם קבוצת רנו-

 מיצובישי-ניסאן

 

 

SafeRide Technologies,  חברת אבטחת הסייבר לרכבים המציעה מערכת מרובת שכבות לזיהוי

ישי לבחינת מיצוב-ניסאן-רנואנומליות ופתרון לחסימת איומים, הודיעה על שיתוף פעולה עם קבוצת 

 .בוצה בתל אביבות פתרונות אבטחת הסייבר שלה ברכבים במעבדת החדשנות החדשה של הקיעיל

vSentry AI  משתמש ביכולות למידת מכונה מתקדמות לקביעת התנהגות נורמלית של הרכב, ללא

 והפרוטוקולים. מרגע שנקבעה ההתנהגות הנורמלית, מודל ECU -תלות או ידע מוקדם של תכונות ה

מן כל התנהגות שאינה נורמלית, ולדווח למידת המכונה יכול לאתר במדויק, לחלק לקטגוריות ולס

 עליה למרכז תפעול אבטחת רכבים מקושרים להמשך בדיקה.

CAN Optimizer  שלSafeRide  הינו פתרון מבוסס למידת מכונה המצמצם באופן משמעותי את רוחב

בגודל נתונים,  95% -ומאפשר צמצום של למעלה מנן לע CANהפס הדרוש על מנת להעלות נתוני 

  לעומת אלגוריתמי דחיסה אחרים הזמינים בשוק. 5פי -עם יחס דחיסה טוב יותר מ

בישי במעבדה החדשה שלהם בתל אביב", אמר יוסי מיצו-ניסאן-"אנו מאד גאים לעבוד עם קבוצת רנו

את האפשרות להוכיח את יעילות  . "זה מרגש שיש לנוSafeRide Techniologiesורדי, מנכ"ל 

הטכנולוגיות שלנו בשיתוף עם יצרני רכבים מהמובילים בעולם. כבר הצגנו תוצאות מבטיחות תחת 

תנו ולראות את הטמעת הטכנולוגיות שלנו התקפת סייבר בזמן אמת. אנו נרגשים להמשיך את עבוד

 בכמה מהרכבים המבוקשים בעולם".

https://www.israeldefense.co.il/he/node/38951 

https://www.automotivetestingtechnologyinternational.com/news/test-facilities/renault-nissan-inaugurate-joint-innovation-lab-in-tel-aviv.html#respond
https://saferide.io/
https://www.israeldefense.co.il/he/node/38951


 

 

נהג בחוכמה: מה סיפר ביל פורד על 

 הקריירה שלו

שנערכו אתמול  Ecomotion בין אורחי אירועי התחבורה של קהילת

ביל פורד, יו"ר  אביב, ניתן היה לפגוש גם את-במתחם אקספו בתל

 שהגיע כאורח כבודפורד העולמית, 

 18:01 ,12/06/2019   שירי דובר

 

 

שנערכו אתמול )ג'(  Ecomotion בין אורחי אירועי התחבורה של קהילת

ביל פורד, יו"ר פורד  אביב, ניתן היה לפגוש גם את-במתחם אקספו בתל

ית העולמית, שהגיע כאורח כבוד, יחד עם בכירים נוספים מתעשי

פורד חלק עם הנוכחים חוויות מהקריירה שלו, ובין היתר הזכיר כיצד  הרכב.

  לא.נאלץ לשנות את שמו על מנת לחוות את מסלול הקריירה המ

שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה, הסביר כי "הכנס הוא תצוגת תכלית של 

עוצמתה של קהילת אקומושן לתחבורה חכמה". לדבריו "הכנס מהווה מקום 

ש של מובילות גלובליות בכלכלה העולמית עם האקוסיסטם הישראלי, מפג

  ליצירת עסקאות, השקעות ושיתופי פעולה".

mailto:i_shiri@globes.co.il?subject=%d7%a0%d7%94%d7%92%20%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9b%d7%9e%d7%94%3a%20%d7%9e%d7%94%20%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%a8%20%d7%91%d7%99%d7%9c%20%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%93%20%d7%a2%d7%9c%20%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%9c%d7%95


נהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה אמרה כי ד"ר ענת בונשטיין, ראש מ

"הקהילה הישראלית מוכיחה שוב ושוב את מקומה כסיליקון וואלי של שוק 

 התחבורה החכמה".

; טאקאו MAGNAסגן נשיא חברת : בוריס שולקין, עוד נכחו והתרשמו

, ; והמארחים: ד"ר יונתן מנוחיןמיצובישי-ניסן-ברנואסאמה, סמנכ"ל בכיר 

ואורלי דהן  EcoMotionמנכ"ל המכון הישראלי לחדשנות; מאיר ארנון, יו"ר 

 המנכ"לית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001289284 
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 כנס אקומושן: מחדשים מציאות
העניקה הצצה לחידושים שצפויים להשפיע על כלנו  תערוכת אקומושן

בעתיד הקרוב והקרוב פחות. אורח הכבוד, ביל פורד, יו"ר חברת פורד 
ר ההיררכיה אשר יוצרת את אותה העולמית, החמיא לישראליות ולחוס

 חדשנות ייחודית

עובדים כנס אקומושן לתחבורה חכמה הוא למעשה זירה למפגש בין חולמים, יזמים, משקיעים, ו

סטרטאפים ומיזמים )רובם ישראלים(,  135פוטנציאלים. זו שנה שביעית בה הוא נערך והפעם אירח 

נציגים מחו"ל, כולל  1,000-לעיניי יותר מ - איש וחשוב מכך 4,000-וחשף אותם לעיניי למעלה מ

וריס עיתונאים ואנשים בעמדות מפתח ובהם: מארק פילדס, המנכ"ל לשעבר של פורד העולמית, ב

טאקאו אסאמי, באירופה ובמזרח התיכון,   BPנאצ'ו חימאנס, מנכ"ל  ,MAGNAשולקין, סגן נשיא חברת

 .ענקית הרכבות הצרפתית ועוד  SNCFמנכ"ל , אלכסנדר וירוס,סגן נשיא ברנו ניסאן מיצובישי

תח את אורח הכבוד היה ביל פורד, נינו של הנרי פורד ויושב ראש חברת פורד העולמית. הוא גם פ

טק הישראליות: "אנחנו חיים בעידן מאוד מעניין -האירוע המרכזי השנתי, והחמיא לחברות האוטו

-קצב גבוה מבעבר. מבחינה זו ישראל היא אקווחדשני, שיעצב את עתיד כולנו, בצורה משמעותית וב

הכי סיסטם מדהים, ומה שאני אוהב בה זה את האנרגיה ואת חוסר ההיררכיה. זה גורם גם לקול 

חלש בחברה להישמע, וזה הרי הבסיס לחדשנות. לפעמים צריך לדפוק על הרבה דלתות כדי שמשהו 

ון שלך. וזה בדיוק מה שקורה כאן יעבוד. צריך להיות עיקש. אבל בסוף משהו ישמע את הרעי

 ".באקומושן. מה שקורה כאן עכשיו הולך להשפיע על כולנו

 

 



מים חדשים, כשאחרים יצאו בהכרזות הקשורות בטכנולוגיה, במהלך הכנס ולפניו נחשפו כמה מייז

 :אפים שעשו כותרות בכנס השנה-פעילות והשקעות בארץ ובעולם. נציין כמה מהמייזמים והסטארט

, הודיעו כל אחת בנפרד, על הקמת רנו ניסאן ומיצובישיפורד ובתאום מושלם ולא מתוכנן גם ברית • 

 .אפים-סטארטמרכז/מעבדת חדשנות בישראל לגיוס 

דקות,  5מהרצליה חשפו לראשונה סוללות שניתן להטעין תוך  storedot יחד עם BP חברת הדלק •

 .ק"מ 70שמיועדות לקטנועים ויאפשרו טווח נסיעה של 

• Yandex -  חברת הטכנולוגיה הרוסית הדגימה את אחד מכלי הרכב האוטונומיים שהיא בוחנת

 .ת לאס וגאס ומוסקבהבישראל, לאחר שכבר ניווטו ברחובו

 

 NFT דגם המכונית המעופפת של

• NFT - מפתחת eVTOL,  כלי טיס חשמלי שמסוגל הן לנסוע כמו מכונית והן לטוס כמו מטוס כשהוא

 .כול להמריא ולנחות אנכיתי

• Silentium - שנים בתחום בידוד רעשים, כשבשנים האחרונות  20-חברה מנס ציונה הפועלת קרוב ל

 .צרת טכנולוגיה מתקדמת להעלמת רעשים עבור יצרני רכבהיא מיי

• SoftWheel -  חשפה פן חדש בפעילותה: פיתוח וייצור פלטפורמות לכלי רכב חשמליים שמשלבים

 .כלל רכיבי ההינע, בלימת הזעזועים, ההיגוי והחישה בתוך גלגלי הרכב את

 

 

 

 



ARBE  האוטונומירדאר המבצע מיפוי סביבתי לרכב 

• Arbe -  מתל אביב הציגה רדאר ברזולוציה גבוהה בשילוב אלגוריתמיקת עיבוד ומיפוי מתקדמת

 .5עד  3עבור כלי רכב אוטונומיים בדרגה 

• UVeye -  ת רכב דיגיטלית להפיכת תעשיית הרכב ליעילה ומדויקת יותרנוסף בסריקהציגה שלב. 

•BLITZ - יגה קטנוע חשמלי עם סוללה נשלפת ומטען חכםחברה שמפתחת קטנועים חשמליים הצ. 

• LiveU - מספקת פתרונות שידור וידאו איכותיים על גבי רשת רשתות אלחוטיות כגון WiFi, 4G LTE, 

WiMAX ו-LAN, איכות וידאו מקסימלית בהתאם לתנאי הרשת הזמיניםם לספק המאפשרי. 
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In Israel, Ford chief says car 

‘revolution’ underway, 

disruption key to survival 
Bill Ford speaks at a smart mobility conference, is set to 

inaugurate carmaker’s Tel Aviv research center 

 

Bill Ford, the executive chairman of the Ford Motor Company and the great-

grandson of the US company’s founder, Henry Ford, said in Tel Aviv on 

Tuesday that in the “revolution” rocking the automobile industry, carmakers 

need to team up with startups to stay ahead of the game. 

“It is all happening,” said Ford, 62. “Every piece of our business is 

changing. There isn’t one piece of our business that is recognizable or will 

be recognizable, compared to the past.” 

upheaval is driven by artificial intelligence, 3D printing and The 

autonomous driving technologies, he said. It is all “changing the nature of 

what we think about mobility and transportation.” 



Carmakers must encourage disruptors and startups, and join forces with 

them, Ford urged, speaking at the EcoMotion smart transportation 

conference in Tel Aviv. The pace and amount of change is “staggering,” and 

that is why no company can go it alone. 

 
Bill Ford, the executive chairman of the Ford Motor Company speaking at the EcoMotion conference in 
Tel Aviv, June 11, 2019 (Asaf Kliger) 

Ford is in Israel to inaugurate the carmaker’s new research center in Tel 

Aviv on Wednesday. In 2017, the US firm acquired Israel’s SAIPS AC Ltd., 

a developer of computer vision and machine learning algorithms, in a foray 

into the autonomous vehicle field. Ford will unveil additional details of the 

new center at an event on Wednesday. 

The opening of the Ford center comes on the heels of the open innovation 

lab set up by Renault and Nissan in Israel to tap into technologies sprouting 

in the so-called Startup Nation. Israel, which has traditionally had no car 

manufacturing activities to speak of, has become an unlikely leader in 

technologies that look set to transform vehicles as we know them, with tech 

giants like Google and Intel, and car manufacturers including Honda, GM, 

BMW and Volkswagen, all scouting and investing in Israeli tech in this 

field. 

Ford, currently on his first visit to Israel, said the ecosystem and energy he 

sees here are “fantastic,” noting particularly the “egalitarian” approach 

Israelis have. 



“The lack of hierarchy here, I love that,” he said in a conversation with an 

interviewer at the conference. “I think that it sparks innovation. The 

European and American companies that tend to be more hierarchical 

unknowingly stifle innovation, but the fact that Israel has a lack of hierarchy 

makes it a really great place to start up and have your voice heard early on 

in the process.” 

Ford’s great-grandfather Henry developed and manufactured the first 

automobile affordable for middle-class Americans, transforming the car 

from an expensive gadget into a practical way to move around. Henry’s 

Model T, introduced in 1908, has been identified as revolutionizing 

transportation. 

His great-grandfather was an “original disruptor” who would have 

recognized that the world today is “changing dramatically,” Ford said. 

 
Attendees of the EcoMotion smart transportation conference in Tel Aviv; June 11, 2019 (Shoshanna 
Solomon/Times of Israel) 

Carmakers must, in general, foster a technology ecosystem in which 

disruption is encouraged and understand that they are not necessarily at the 

center of it, he said, while startups must be persistent in knocking on 

corporations’ doors 

Ford started his career working on the assembly line at his great-

grandfather’s firm, using an assumed name so that he’d get no special 

treatment, and worked his way through the various channels to the top. 



What is happening in the industry today, he said, “is fascinating, I think it is 

the most exciting time in my career. I wish I was 20 years old again.” 

In its first 100 years the automotive industry didn’t change much, 

undergoing a lot of “evolutions, but not many revolutions,” he noted.  But 

now, the startups that are able to integrate “all of this technology in a way 

that advances peoples lives, are going to be the companies that win,” and 

those that don’t anticipate change are “going to be consigned to the dustbin 

of history, and that doesn’t interest me at all.” 

Ford added that his firm’s Argo self driving system is on track with 

competitors regarding time to development. But he emphasized that the firm 

wants to be completely sure the vehicles “are ready for prime time,” because 

mistakes can cost lives. 

already holding pilots of its Argo system in cities around the The firm is 

based Argo AI startup in -world. Ford invested $1 billion in the Pittsburg

2017 in a bid to gain leadership in the autonomous vehicle field. 
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Renault and Nissan open innovation 
lab in Tel Aviv 
Tova Cohen 

 

 

TEL AVIV -- Renault and Nissan opened a joint innovation laboratory in Tel 
Aviv, enabling their alliance to collaborate with Israeli start-ups. 

The operation, which has a partnership with the Israeli government's 
innovation authority, is focusing on sensors for autonomous driving, 
cybersecurity and big data. 

It is testing and working on more than 10 projects with Israeli start-ups, 
including cybersecurity provider Argus, solar energy company Apollo Power 
and electrical propulsion system maker IRP Systems. 

Renault-Nissan alliance officials in Israel downplayed reports of strained 
relations between the two carmakers since the arrest of former Chairman 
Carlos Ghosn in November. 

"Today is a very good example of what we are doing together," Gaspar 
Gascon Abellan, the alliance's deputy executive vice president of engineering, 

https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault-nissan-mitsubishi/media/pressreleases/21227487/renault-et-nissan-inaugurent-le-nouveau-innovation-lab-de-lalliance-a-tel-aviv
https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault-nissan-mitsubishi/media/pressreleases/21227487/renault-et-nissan-inaugurent-le-nouveau-innovation-lab-de-lalliance-a-tel-aviv


told reporters on Monday. "Speculation will run of course in the future, but at 
the team levels what we see is that we are collaborating very tightly and 
closely to develop all the new technologies," he said. 

The lab will enable the start-ups to test their technologies in vehicles. 
Financial details were not disclosed. 

The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance has similar labs in Silicon Valley and 
in Shanghai. 

"Through collaborations with promising local start-ups with cutting-edge 
technologies, we aim to develop a variety of key technologies that will be 
essential for the future of mobility," said Tsuyoshi Yamaguchi, alliance 
executive vice president of engineering. 

The facility will also cooperate with the alliance's venture capital fund, which 
plans global investment up to $1 billion over five years. It has invested in the 
Maniv Mobility fund in Israel though not in any local companies. 

Christian Noske, direct investments director of Alliance Ventures, said the 
fund typically invests $10 million per start-up and plans to invest in at least 
one Israeli business this year. 
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Bill Ford, executive chairman of US automaker Ford Motor Company, officially opened the 
Ford Research Center in Tel Aviv on Wednesday to tap into Israel’s vast wealth of innovative 
mobility startups. 

The new center, located in southern Tel Aviv, will serve as a research incubator that will 
“work with Ford’s research and development teams around the world to enhance the 
capabilities of Ford’s products by identifying technologies and startups in connectivity, 
sensors, vehicle interior monitoring and cyber protection,” the company said. 

“Opening the center is really important for us because young companies, young 

entrepreneurs don’t know how to access a company like Ford,” Ford told the crowd of 

industry insiders and startups in the research center located at the Adgar 360 tower. “By 

opening the center, we hope to alleviate those positions and make it easier for Israeli 

entrepreneurs not only to find us, but also to get to know us.” 

Ford noted that it was the Israeli tech community’s ability to adapt to the rapidly changing 
automotive industry that really sold him on Israel. 

“The ecosystem of startups I’ve seen here is just remarkable,” he added. 

“No company can do it alone. No company should try to do it alone. We need partnerships,” 
he continued. 

“We recognize the importance of being in one of the world’s leading innovation 
communities and ecosystems,” said Ford in a statement prior to the event. “This new center 



is not only an expansion of our existing Research and Innovation centers but provides an 
opportunity to join a growing innovation community in Israel.” 

The center will work closely with SAIPS, the Israel-based computerized computing and vision 
imaging company, led by CEO and founder Udi Danino, who will also serve as the technical 
director of the new center. Ford acquired the company in 2016. 

“The new research center in Israel will strengthen Ford’s effort to leverage the automotive 
expertise and technology accumulated in the company to develop solutions to present and 
future mobility challenges,” Danino said in a statement marking the launch. “Expanding 
Ford’s presence in Israel will enable us to identify quality technologies and collaborate with 
leading companies more quickly.” 

The research center joins Ford’s other global research centers in Aachen, Germany, Nanjing, 
capital of China’s eastern Jiangsu province, and Dearborn, Michigan. 

Ford has operated in Israel for over a decade, working with local tech scouts to identify 
innovative emerging technologies. In 2015, Ford was among the first major automakers to 
host a developer challenge in Israel, returning last year to Tel Aviv to host its fourth 
annual MakeItDriveable event, which began in Israel and expanded to Berlin, Dublin, and 
Paris. 

On Tuesday, Ford kicked the EcoMotion main event in Tel Aviv in a fireside chat with Israeli 
journalist Dana Weiss. 

Ford, on his first visit to Israel, said the Israeli tech ecosystem “is fantastic.” 

“The lack of hierarchy makes Israel a really great place to start up and make your voice 
heard early in the process,” he said in reference to Israeli business culture, which 
encourages open communication and is less hierarchal than in the US and Europe. 

Ford said he was fascinated by “the egalitarian part” of Israel. “I love that, and I really think it 
sparks innovation,” he said during the chat. 

Speaking about the role of more traditional companies in an emerging startup world, Ford 
said cooperation was key. “We don’t have to be disruptors, we have to encourage disruptors 
and then partner with them.” 

https://nocamels.com/2018/07/ford-hackathon-tel-aviv/
https://nocamels.com/2019/06/israel-mobility-sector-trends-ecomotion/


 

Ford called the ongoing revolution in the automotive industry the most exciting time of his 
career. “The companies who get it right and integrate all these technologies will change 
people’s lives,” he said, adding that those that don’t will be “consigned to the dustbin of 
history.” 

EcoMotion is a community of over 600 startups and 8,000 members in the transportation 
sector. It is a joint venture of the Israeli Innovation Institute, the Alternative Fuels and Smart 
Transportation Administration in the Prime Minister’s Office, and the Ministry of Economy. 
EcoMotion says it is building an interdisciplinary community focused on developing smart 
transportation, stimulating multiple solutions in R&D and entrepreneurship. 

The opening of the Ford center comes on the heels of the launch of the Alliance Innovation 
Lab Tel Aviv by Renault-Nissan-Mitsubishi this week. The lab will focus on sensors for 
autonomous driving, cybersecurity, and Big Data, and will work with over 10 participating 
Israeli companies to develop proofs-of-concept and prototypes. 
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Israeli smart mobility startups lure global 

automotive players 
Hundreds of Israeli startups showed their best transport technologies in front of buyers, 

and potential partners from the global automobile industry, at a major smart mobility 

event.  

 

The seventh edition of the annual smart transportation event organized by EcoMotion 

was held in the coastal city of Tel Aviv from Monday to Thursday, attracting over 1,000 

senior executives from international companies in the field of transportation and 

hundreds of vehicle industry leaders.  

 

EcoMotion is a joint venture of the Israeli Innovation Institute, the Alternative Fuels and 

Smart Transportation Administration and the Ministry of Economy.  

 

On Thursday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met in his office with Ford 

Motor Company Executive Chairman William Clay Ford who was an honored guest of the 

EcoMotion week.  

 

"Israel has finally got an automotive industry. We tried, when I was a young officer, we 

had cars, Israeli-made, fiberglass cars," said Netanyahu. "And that's just changing 

transportation."  

 

Other global companies participating in the conference included VW, Magna, Harman, 

Aptiv, Lear, BP Ventures, SNCF, Deloitte, Bosch, Daimler and more.  

 

The event presented the latest technological developments in smart transportation, 

including an exhibition of some 130 Israeli and international startups.  

 

Also on the EcoMotion Week, Ford opened its Israeli research center aimed at searching 

for technology partners in connectivity, sensors, in-vehicle monitoring, and cybersecurity.  

 

"We recognize the importance of being in one of the world's leading innovation 

communities and ecosystems," said Ford chief in a statement released with the 

inauguration of the new innovation lab.  

 

Renault-Nissan alliance also launched an innovation lab in Tel Aviv, with the same focus 

and purpose as Ford, along with other global carmakers.  

 

The new lab will work in partnership with the Israel Innovation Authority that sponsors 

various high-tech labs around the country.  

 

Groupe Renault, Nissan Motor Company and Mitsubishi Motors represent the world's 

largest automotive alliance. They have strategic collaborations with other automotive 

groups, including Germany's Daimler and China's Dongfeng.  

 

Senior Vice President of Nissan Motor Company Takao Asami told Xinhua that they are 

here to scout new technology.  



 

"We are looking for new technologies that we don't have, and Israel is one of the most 

advanced countries in cybersecurity, IT and sensing technologies. That is why we are 

here," said Asami.  

 

Asami believes that the new technologies which are promoted by the Israeli government 

could help his company "change the ways in which customers use the vehicles, the cities 

are designed and the automotive business is conducted."  

 

Although driverless vehicles are already running on streets in some regions, "it will take 

five, or 10 years, even decades" until fully autonomous vehicles are perfect in their 

function, according to Asami.  

 

About the security and safety of the autonomous cars, Asami said that "zero fatality is the 

first target, and zero accidents are the second target. We have no choice but to try to 

achieve it."  

 

At the main event, Ford expressed his admiration to the Israeli start-up industry, as the 

companies "spark innovation."  

 

Israeli workplaces, especially in the high-tech industry, usually don't have strict rules, so 

every worker could feel free to act as a manager, and to push his ideas directly to the 

CEO and the owner of the company.  

 

The open-minded workplace atmosphere in Israel is a great fertile ground for innovative, 

unique and out-of-box ideas to come up all the time.  

 

Israel made years ago a strategic decision to become a world leader in the future 

automobile industry, partially because it needs an energy alternative to oil for future 

transport.  

 

Naama Kaufman Fass, vice director-general at the Israeli Ministry of Economy and 

Industry, said in an interview with Xinhua that she expects the number of participants in 

the conference to double next year.  

 

Fass added that Israeli government, especially the Ministry of the Economy and the 

prime minister, supports the smart mobility industry and wants to evolve it.  

 

Among the exhibitors was Yandex company, which demonstrated its autonomous car 

technology. The company's autos already roam on streets of Las Vegas in the United 

States, Moscow and will now be tested in Tel Aviv.  

 

Also on display was a prototype design of a flying car by NFT company, whose electric 

aircraft can lift off and land vertically. It can drive like a car and fly like a plane. 

 

 

 

 

  http://www.globaltimes.cn/content/1154232.shtml 
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JERUSALEM, June 13 (Xinhua) -- Hundreds of Israeli startups showed their best 

transport technologies in front of buyers, and potential partners from the global 

automobile industry, at a major smart mobility event. 

The seventh edition of the annual smart transportation event organized by EcoMotion 

was held in the coastal city of Tel Aviv from Monday to Thursday, attracting over 

1,000 senior executives from international companies in the field of transportation 

and hundreds of vehicle industry leaders. 

EcoMotion is a joint venture of the Israeli Innovation Institute, the Alternative Fuels 

and Smart Transportation Administration and the Ministry of Economy. 



On Thursday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met in his office with Ford 

Motor Company Executive Chairman William Clay Ford who was an honored guest 

of the EcoMotion week. 

"Israel has finally got an automotive industry. We tried, when I was a young officer, 

we had cars, Israeli-made, fiberglass cars," said Netanyahu. "And that's just 

changing transportation." 

Other global companies participating in the conference included VW, Magna, 

Harman, Aptiv, Lear, BP Ventures, SNCF, Deloitte, Bosch, Daimler and more. 

The event presented the latest technological developments in smart transportation, 

including an exhibition of some 130 Israeli and international startups. 

Also on the EcoMotion Week, Ford opened its Israeli research center aimed at 

searching for technology partners in connectivity, sensors, in-vehicle monitoring, and 

cybersecurity. 

"We recognize the importance of being in one of the world's leading innovation 

communities and ecosystems," said Ford chief in a statement released with the 

inauguration of the new innovation lab. 

Renault-Nissan alliance also launched an innovation lab in Tel Aviv, with the same 

focus and purpose as Ford, along with other global carmakers. 

The new lab will work in partnership with the Israel Innovation Authority that sponsors 

various high-tech labs around the country. 

Groupe Renault, Nissan Motor Company and Mitsubishi Motors represent the world's 

largest automotive alliance. They have strategic collaborations with other automotive 

groups, including Germany's Daimler and China's Dongfeng. 

Senior Vice President of Nissan Motor Company Takao Asami told Xinhua that they 

are here to scout new technology. 

"We are looking for new technologies that we don't have, and Israel is one of the 

most advanced countries in cybersecurity, IT and sensing technologies. That is why 

we are here," said Asami. 



Asami believes that the new technologies which are promoted by the Israeli 

government could help his company "change the ways in which customers use the 

vehicles, the cities are designed and the automotive business is conducted." 

Although driverless vehicles are already running on streets in some regions, "it will 

take five, or 10 years, even decades" until fully autonomous vehicles are perfect in 

their function, according to Asami. 

About the security and safety of the autonomous cars, Asami said that "zero fatality 

is the first target, and zero accidents are the second target. We have no choice but to 

try to achieve it." 

At the main event, Ford expressed his admiration to the Israeli start-up industry, as 

the companies "spark innovation." 

Israeli workplaces, especially in the high-tech industry, usually don't have strict rules, 

so every worker could feel free to act as a manager, and to push his ideas directly to 

the CEO and the owner of the company. 

The open-minded workplace atmosphere in Israel is a great fertile ground for 

innovative, unique and out-of-box ideas to come up all the time. 

Israel made years ago a strategic decision to become a world leader in the future 

automobile industry, partially because it needs an energy alternative to oil for future 

transport. 

Naama Kaufman Fass, vice director-general at the Israeli Ministry of Economy and 

Industry, said in an interview with Xinhua that she expects the number of participants 

in the conference to double next year. 

Fass added that Israeli government, especially the Ministry of the Economy and the 

prime minister, supports the smart mobility industry and wants to evolve it. 

Among the exhibitors was Yandex company, which demonstrated its autonomous car 

technology. The company's autos already roam on streets of Las Vegas in the United 

States, Moscow and will now be tested in Tel Aviv. Also on display was a prototype 

design of a flying car by NFT company, whose electric aircraft can lift off and land 

vertically. It can drive like a car and fly like a plane. 
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Spotlight: Israeli smart mobility 

startups lure global automotive players 

– Xinhua | English.news.cn – Xinhua 
JERUSALEM, June 13 (Xinhua) — Hundreds of Israeli startups showed their best 

transport technologies in front of buyers, and potential partners from the global 

automobile industry, at a major smart mobility event. 

The seventh edition of the annual smart transportation event organized by EcoMotion was 

held in the coastal city of Tel Aviv from Monday to Thursday, attracting over 1,000 

senior executives from international companies in the field of transportation and hundreds 

of vehicle industry leaders. 

EcoMotion is a joint venture of the Israeli Innovation Institute, the Alternative Fuels and 

Smart Transportation Administration and the Ministry of Economy. 

On Thursday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met in his office with Ford 

Motor Company Executive Chairman William Clay Ford who was an honored guest of 

the EcoMotion week. 

“Israel has finally got an automotive industry. We tried, when I was a young officer, we 

had cars, Israeli-made, fiberglass cars,” said Netanyahu. “And that’s just changing 

transportation.” 

Other global companies participating in the conference included VW, Magna, Harman, 

Aptiv, Lear, BP Ventures, SNCF, Deloitte, Bosch, Daimler and more. 



The event presented the latest technological developments in smart transportation, 

including an exhibition of some 130 Israeli and international startups. 

Also on the EcoMotion Week, Ford opened its Israeli research center aimed at searching 

for technology partners in connectivity, sensors, in-vehicle monitoring, and cybersecurity. 

“We recognize the importance of being in one of the world’s leading innovation 

communities and ecosystems,” said Ford chief in a statement released with the 

inauguration of the new innovation lab. 

Renault-Nissan alliance also launched an innovation lab in Tel Aviv, with the same focus 

and purpose as Ford, along with other global carmakers. 

The new lab will work in partnership with the Israel Innovation Authority that sponsors 

various high-tech labs around the country. 

Groupe Renault, Nissan Motor Company and Mitsubishi Motors represent the world’s 

largest automotive alliance. They have strategic collaborations with other automotive 

groups, including Germany’s Daimler and China’s Dongfeng. 

Senior Vice President of Nissan Motor Company Takao Asami told Xinhua that they are 

here to scout new technology. 

“We are looking for new technologies that we don’t have, and Israel is one of the most 

advanced countries in cybersecurity, IT and sensing technologies. That is why we are 

here,” said Asami. 

Asami believes that the new technologies which are promoted by the Israeli government 

could help his company “change the ways in which customers use the vehicles, the cities 

are designed and the automotive business is conducted.” 

Although driverless vehicles are already running on streets in some regions, “it will take 

five, or 10 years, even decades” until fully autonomous vehicles are perfect in their 

function, according to Asami. 



About the security and safety of the autonomous cars, Asami said that “zero fatality is the 

first target, and zero accidents are the second target. We have no choice but to try to 

achieve it.” 

At the main event, Ford expressed his admiration to the Israeli start-up industry, as the 

companies “spark innovation.” 

Israeli workplaces, especially in the high-tech industry, usually don’t have strict rules, so 

every worker could feel free to act as a manager, and to push his ideas directly to the 

CEO and the owner of the company. 

The open-minded workplace atmosphere in Israel is a great fertile ground for innovative, 

unique and out-of-box ideas to come up all the time. 

Israel made years ago a strategic decision to become a world leader in the future 

automobile industry, partially because it needs an energy alternative to oil for future 

transport. 

Naama Kaufman Fass, vice director-general at the Israeli Ministry of Economy and 

Industry, said in an interview with Xinhua that she expects the number of participants in 

the conference to double next year. 

Fass added that Israeli government, especially the Ministry of the Economy and the prime 

minister, supports the smart mobility industry and wants to evolve it. 

Among the exhibitors was Yandex company, which demonstrated its autonomous car 

technology. The company’s autos already roam on streets of Las Vegas in the United 

States, Moscow and will now be tested in Tel Aviv. 

Also on display was a prototype design of a flying car by NFT company, whose electric 

aircraft can lift off and land vertically. It can drive like a car and fly like a plane. 
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Car maker opens research 
center in Tel Aviv as 
‘lifeblood of future Ford’ 
‘I’m going to be back very frequently,’ declares chairman Bill Ford at launch 

event for facility, which will scout for tech partners and host a vehicle lab 

 

 

Ford Motor Company on Wednesday launched a research center in Tel Aviv 

to help the US car maker stay abreast of cutting-edge automotive 

technologies. 

The Ford Research Center Israel will focus on identifying technology 

partners for the firm in the areas of connectivity, sensors, in-vehicle 



monitoring, and cybersecurity, and will serve as a research hub, working 

with Ford’s global teams. 

The new center will join other global research hubs set up by the firm in 

Aachen, Germany; Nanjing, China; and Dearborn, Michigan, in the US. 

company’s executive chairman Bill Ford, will be The facility, opened by the 

the US car maker’s vision of designing smart vehicles.  an integral part of

The center will include a vehicle lab to support proof of concept efforts and 

AI work. 

 

 

Ford has been working with local companies and partners in Israel’s tech 

community for many years. In 2017, the US firm acquired Israel’s SAIPS 

AC Ltd., a developer of computer vision and machine learning algorithms, 

in a foray into the autonomous vehicle field. 

Udy Danino, the CEO and founder of SAIPS will be the technical director 

of the new center, which will work closely with SAIPS. 

“I’m going to be back — and I’m going to be back very frequently — 

because this really becomes the lifeblood of what Ford Motor will become 

in the future,” said Ford, on his first visit to Israel, at the opening. “The 

ecosystem I’ve seen here is just incredible.” 



He added that the center will help local startups get access to the firm more 

easily, in order to set up long-term partnerships. 

The opening of the Ford center comes on the heels of the open innovation 

lab set up by Renault and Nissan in Israel, also this week, to tap into 

technologies sprouting in the so-called Startup Nation. Israel, which 

traditionally had no car manufacturing activities to speak of, has become an 

unlikely leader in technologies that look set to transform vehicles as we 

know them, with tech giants like Google and Intel, and car manufacturers 

including Honda, GM, BMW and Volkswagen, all scouting and investing in 

Israeli tech in this field. 

“Expanding Ford’s presence in Israel with the new research center will 

allow us to engage with the best technology and leading companies a lot 

faster, and further support Ford’s goals of bringing together our vehicle and 

technology expertise to create new solutions to meet the mobility challenges 

of today and tomorrow,” said Danino. 

David Friedman, US ambassador to Israel, said that the US-Israeli 

relationship is “getting stronger every day, and today is one of these days.” 

 

in Tel Aviv on Tuesday, Ford said that in the face  conference Speaking at a

need of the “revolution” that is rocking the automobile industry, car makers 

to team up with startups to stay ahead of the game. 
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Ford joins GM, Daimler, Renault in 
picking Israel for mobility research 

 

TEL AVIV, Israel — Ford on Wednesday formally opened a research center 
here intended to help the automaker tap into the region's burgeoning mobility 
startup community. 

The lab will focus on technologies in connectivity, sensors, automated-
systems research, in-vehicle monitoring and cyber security. 

Israel in recent years has grown to rival Silicon Valley in terms of tech 
entrepreneurship, with success stories such as Mobileye, which is 
headquartered in Jerusalem and was acquired by Intel in 2017 for $15 
billion. 

Investors have poured roughly $6 billion into Israeli smart mobility startups 
since 2013, according to EcoMotion, a nonprofit organization that hosts a 
yearly mobility conference in Tel Aviv. 

"We recognize the importance of being in one of the world's leading 
innovation communities and ecosystems," Ford Executive Chairman Bill Ford 
said in a statement. "This new center is not only an expansion of our existing 
Research and Innovation centers but provides an opportunity to join a growing 
innovation community in Israel." 



Ford gave a keynote speech Tuesday at the EcoMotion conference and was 
expected to attend the opening of the center. 

He told Automotive News the site would start small, with roughly 10 to 12 
workers, but likely would grow quickly, similar to Ford's research center in 
Palo Alto, California, which opened in 2015 with a small staff that has grown 
to about 250 today. 

He said the site's researchers would work with those in Palo Alto and 
Dearborn, Mich., to explore future technologies, and would work closely with 
SAIPS, an Israeli computer vision company Ford acquired in 2016. 

Ford said it has worked with local tech scouts here for nearly a decade and 
was among the first automakers to host a developer challenge here in 2015. 

Renault and Nissan opened a joint innovation lab in Tel Aviv earlier in the 
week, enabling their alliance to also collaborate with Israeli start-ups. 

U.S. chipmaker Intel, German supplier Continental, Samsung Electronics, 
Daimler and General Motors also bought start-ups or set up their own 
development centers in Israel. 
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World’s automakers race to 
Israel as Bill Ford praises 
innovative culture 

Ford, Renault and Nissan are the latest carmakers to enter the 

Israeli market in quest for the best tech.  

By David Isaac, World Israel News  

Ford, Renault and Nissan are the latest carmakers to open up 

innovation centers in Israel in order to take advantage of the Start-Up 

Nation’s technology prowess. Autonomous vehicles is one of the big 

drivers. 

On June 10, Renault and Nissan inaugurated a joint innovation lab in 

Tel Aviv. Ford opened its innovation center on Wednesday. 

Car company representatives were in Tel Aviv this week to attend the 

EcoMotion conference, which ran from Monday to Thursday. 

“Through collaborations with promising local start-ups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies that will 

be essential for the future of mobility,” said Tsuyoshi Yamaguchi, 

executive vice president of engineering for the Renault-Nissan alliance, 

which also includes Mitsubishi. 

The alliance typically invests $10 million per start-up and is looking at 

several candidates in Israel, Reuters reports. 

Bill Ford, the executive chairman of Ford Motor Company, also attended 

the Ecomotion conference. It was his first visit to Israel. He said a 

“revolution” is underway in the industry. 



“Everything about our business is changing, and it is driven by the usual 

things: artificial intelligence, 3D printing and autonomous driving. All 

these things are ultimately changing what we think of as mobility,” the 

great-grandson of company founder Henry Ford told the conference on 

Tuesday. 

He credited Israel’s unique lack of hierarchy, born out of Israel’s military 

service, that sparks innovation. “A lot of Western companies, which tend 

to be more hierarchical, can unknowingly stifle innovation,” he said. 

In August 2016, Ford made its first entry into the Israeli market, 

acquiring a computer vision and machine-learning company in Tel Aviv. 

But General Motors (GM) might be the earliest major carmaker to enter 

Israel back in 2008. Gil Golan, director of GM’s Israel operation, 

told Calcalist that back then no one was paying attention. “Now, as we 

compete against Facebook, Google, and Apple over computer science 

and electrical engineering graduates, they are beginning to take it to 

heart,” he told the Israeli news site. 
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כז מחקר בת"א; "רוצים פורד פותחת מר
 "שעוד חברות ישראליות ישתפו עמנו פעולה

יו"ר החברה, ביל ■ מטרת מרכז המחקר היא איתור טכנולוגיות וקידום שיתופי פעולה 

קיימת, מלבד סייבר,  פורד, המבקר בישראל: "סצינת האוטומוטיב הישראלית לא היתה

נסים היום לתחום היא מדהימהאיכות היזמים שנכ -שנים  3-5עד לפני  " 

 

 

 

ענקית הרכב פורד הודיעה היום )ד'( על פתיחת מרכז מחקר בישראל שמטרתו איתור טכנולוגיות, 

נים בתחומי קישוריות, חיישנים, זיהוי פ –וקידום שיתופי פעולה בקרב חברות טכנולוגיה ישראליות 

 .והגנת סייבר

היתכנות יכלול מעבדת רכב שבה תבוצע הוכחת  והוא על פי הודעת החברה, המרכז יפעל בתל אביב

  .ועבודה בתחום הבינה המלאכותית. ענקית הרכב מפעילה מרכזים דומים בגרמניה, בסין ובארה"ב

. אודי דנינו, 2016-שאותה רכשה ב Saips פורד כבר מפעילה בישראל מרכז מו"פ, המבוסס על חברת

ימה בשנים האחרונות מחקר החדש. בנוסף, החברה קימונה למנהל הטכני של מרכז ה ,Saips מנכ"ל

 .אירועי מפתחים והיא ומפעילה כאן סקאוטרים לאיתור טכנולוגיות חדשות

ההכרזה על פתיחת המרכז החדש ניתנה על רקע ביקורו של יו"ר החברה, ביל פורד, בישראל. פורד 

היתה  Saips" א אמר כינו של מייסד החברה, הנרי פורד. במפגש עם כתבים ישראלים הוהוא ני

שנים.  5-3רכישה נהדרת. סצינת האוטומוטיב הישראלית לא היתה קיימת, מלבד סייבר, עד לפני 

איכות היזמים שנכנסים היום לתחום היא מדהימה. אנחנו רוצים שעוד חברות ישראליות ישתפו איתנו 

 ."פעולה

 ם הרכב האוטונומי. החברהמנסה למצוא את דרכה בתחו גם פורד ,אחרות לחברות רכב בדומה

עם זאת, באחרונה  .Argo מבצעת ניסויים בארה"ב והיא ביצעה השקעת ענק בחברת הרכב האוטונומי



אמר מנכ"ל פורד, ג'ים האקט, כי החברה "הפריזה בערכן" של המכוניות האוטונומיות, והיישומים 

 ."וגבלים וצרים בשלב הראשוןשלהן מ

 רויטרס/Shi Touעובד במפעל פורד בסין

פורד התייחס גם לתחום הקורקינטים השיתופיים, שאליו נכנסה פורד בשנה שעברה עם רכישת 

אפ השכרת הקורקינטים החשמליים "ספין". "ערים בעולם מתמודדות עם בעיות תחבורה, -סטארט

 .הבעיות האלה באופן מקיף", אמר פורדואנחנו רוצים לפתור את 

אמצעותה. המטרה היא לעזור , אבל אנחנו לא 'תוקפים' ערים בעוד אמר פורד כי "קנינו את ספין

לערים לשלב את פעילות החברה כחלק מפתרונות תחבורה שהן מציעות לתושבים. אנו נוקטים 

ת הקורקינטים. הן נכנסות לערים בגישה אחרת מחברות כמו בירד וליים. ראינו את ההתנגדות לחברו

אוס. הערים זורקות אותן החוצה כי הן לא יודעות מה לעשות וצוברות פופולאריות, אבל גם יוצרות כ

 ."עמן

בחברה עצמה אמרו כי "בשנים האחרונות ראינו תחזיות נועזות מצד חברות אחרות לגבי מועד 

התחזיות. הסיבות הן שתחומים טכנולוגיים הגעתן של מכוניות ללא נהג. לאחר מכן הן נאלצו לסגת מ

ר ממה שחשבו בעבר. בניגוד לתוכנה, שניתן להשיק אותה ולגרום מסוימים התבררו כמסובכים יות

, כאן מדובר בחיים של אנשים. זה קריטי שלקוח יהיה בטוח שהוא 70%עם סיכויים של  לה לעבוד

דבר שהוא יותר חשוב מזה. אפשר לאבד אותו  מקבל חוויה נקיה. בנינו אמון לאורך שנים ארוכות ואין

 ."ברגע אחד

וחברת  הודיעה אתמול על פתיחת מעבדת חדשנות בישראל; מיצובישי-ניסאן-קבוצת רנו, כזכור

 .ב האוטונומיהטכנולוגיה הרוסית יאנדקס הכריזה כי תקים מרכז פיתוח בתחום הרכ
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מבקרים נכחו בכנס השנתי של  4,000-לפי הערכות, כ

שהתקיים בתל אביב זו השנה השביעית.  קהילת אקומושן

עשרות מיזמי תחבורה חכמה בפיתוח ישראלי נחשפו 

הרכב לראשונה לקהל הרחב ולשורה של בכירים בתעשיית 

-סגן נשיא בתאגיד רנוהעולמית, בהם יו"ר פורד העולמית, 

ונציגים  סגן נשיא יצרנית הרכיבים מאגנה מיצובישי,-ניסאן

 .נוספים מקבוצת פולקסווגן, דיימלר, בוש ואחרות

שהציגה רובוט  IVObility אך היו עוד כמה מהם. למשל חברת ,כבר סיפרנו לכם על חלק מהחידושים

מכאניות המפעילות הגה ודוושות. הרובוט כולל  ת לאוטונומית באמצעות זרועותההופך כל מכוני

הנדרשים להפעלה אוטונומית של כלי רכב ומעניין בעיקר כמובן מערך מצלמות, רדארים ומחשב 

 .מכיוון שהוא עשוי לחסוך רכישה של רכב אוטונומי ייעודי על ידי הסבה מהירה של רכב רגיל

אלחוטיים הציגה מערכת לשליטה מרחוק בכלי רכב אוטונומיים.  דורי וידאוהעוסקת בשי LiveU חברת

י אינו מסוגל להתמודד עצמאית, למשל במקרה של המערכת מיועדת למצבים בהם רכב אוטונומ

חסימת דרך או תקלה ברמזור, ומעבירה את השליטה לבקר מרוחק. החברה נרכשה השבוע בסכום 

 מריקאית ועשויה למצוא עצמה מתקשרת באופן הדוק עם מערכותידי קרן א-מיליון דולר על 200של 

V2X בםעתידיות בהן כלי הרכב "מדברים" עם התשתית שסבי. 

הבינלאומית,  BP הישראלית, בשיתוף StoreDot בתחום טעינת הרכב החשמלי הציגה חברת

-לת הליתיוםטכנולוגיית טעינה מהירה של סוללה בתוך חמש דקות בלבד, באמצעות שינוי מבנה סול

ן, אך בחברה יון המוכרת. בשלב זה הטכנולוגיה זמינה לקטנועים בעלי סוללות קטנות יחסית בגודל

רים כי הטכנולוגיה ניתנת ליישום גם בכלי רכב גדולים יותר תוך שמירה על זמני טעינה דומים. מצהי

 .שניות 30בחברה גם טוענים כי באמצעות הטכנולוגיה הזו ניתן לטעון סמארטפון בתוך 

הציגה מערכת לסריקה דיגיטאלית של כלי רכב באמצעות בינה מלאכותית וניתוח  UVeye חברת

מצליחה לאתר פגיעות, תקלות ונזילות, ולאחרונה חשפה החברה גם מערכת  תמונה. המערכת

מצלמות לסריקת צמיגים מהירה. בחברה מדווחים על שיתופי פעולה שנחתמו מול טויוטה וסקודה, 

 .ים כי למערכת עשויים להיות שימושים גם בציי רכב, חברות השכרה ואפילו בתחום הבטחוניואומר

 Silentium שיתופי, בו יחלקו מספר נוסעים כלי רכב אחד, הציגה חברת-כהכנה לעידן האוטונומי

מערכת רמקולים ייחודית המייצרת "בועה" אישית לכל נוסע ומאפשרת לו להאזין למוזיקה ללא 

כאשר הנוסע הסמוך מאזין למוזיקה שונה. המערכת מבוססת "התאבכות גלים הורסת",  -אוזניות 

ם באמצעות שידור תדר הפוך. יש להזכיר בהקשר זה כי קונצרן עשים חיצונייולמעשה מנטרלת ר

  .והבטיח כי יגיע בעתיד לייצור סדרתי .חשף לפני כשנה פיתוח דומה קיה-הרכב יונדאי
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 רנו וניסאן משיקות את מתקני מעבדת החדשנות של הקבוצה בתל אביב

 01:21 2019יוני  11שלישי, מאת אבי בליזובסקי 

 

רנו וניסאן מכריזות היום על חנוכת מתקני מעבדת החדשנות של הקבוצה 

אביב. המעבדה החדשה תאפשר לקבוצת הרכב -בפארק עתידים תל

עם סטארטאפים ישראלים, בשותפות להאיץ מודל ייחודי של שיתוף פעולה 

 .בלעדית עם רשות החדשנות הישראלית

מתמקדת אביב -בתל (Alliance) מעבדת החדשנות של הקבוצה

בטכנולוגיות של סנסורים לרכבים אוטונומיים, הגנת סייבר וביג דאטה. צוות 

בשלבים  POCs)) המעבדה מבצע בימים אלה פרויקטים ובדיקות היתכנות

פוס יחד עם סטארטאפים ישראלים, יותר מעשרה אבות טי שונים לפיתוח

 ,Apollo Power, Autotalks, Argus, BrightWay Vision, Electreon :בהם

Enigmatos, IRP Systems, Karamba, Moodify, Saferide ו-Upstream. 

 

 (POCs) מיקום המעבדה בפארק עתידים מאפשר לבצע בדיקות היתכנות

יפוס בשדה הניסויים של העיר לפתח במשותף אבות טבתנאים אידאליים, ו

מ"ר, מעמידה לרשות  1600אביב. המעבדה, ששטחה -החכמה של תל

פים מרחב לניסוי הטכנולוגיות שלהם על רכבים אמיתיים, ושטחי הסטארטא

 .משרד מודרניים באקוסיסטם חי ודינאמי

 

היא המעבדה החדשה היא הצעד הבא הטבעי ביותר עבורנו בישראל, ש"

יא תאפשר לנו מרכז חדשנות גלובלי, בדגש על תחום טכנולוגיות רכב. ה

 Tsuyoshi) יושי ימגוצ'ילמנף את יתרונות האקוסיסם הישראלי" אמר צו

Yamaguchi), סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצת הרכב (Alliance). 

באמצעות שיתופי פעולה עם סטארטאפים מקומיים מבטיחים וטכנולוגיות "

דרך, אנו מתכוונים לפתח מגוון טכנולוגיות שיהיו חיוניות לעתיד  פורצות

 ."חבורהעולם הת

שותפי המעבדה בישראל: רון טקס הפתיחה החגיגי התקיים במעמד 

יפו, אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות, -חולדאי, ראש העיר תל אביב

ד"ר שי סופר, מדען ראשי במשרד התחבורה, מיטל להבי, סגנית ראש 

-יפו הממונה על תיק התחבורה, הבינוי והתשתיות, אופיר פינס-יר ת"אהע

תל אביב, שגרירי פז, ראש המכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת 

-צרפת, יפן והאיחוד האירופי בישראל, שגיא ניב, מנכ"ל פארק עתידים תל

מיזם העיר החכמה של ת"א, אבי - CityZone אביב, גבי קמינסקי, מנהל

מקומי של רנו וניסאן היבואן ה –מנכ"ל הסחר בקרסו מוטורס קנת, ס

-של רנו התומך במעבדה, ובכירים רבים נוספים. בין הבכירים במשלחת

 

http://www.chiportal.co.il/main-news/42-2009-12-11-17-38-45/6745-renault-and-nissan-launch-the-facilities-of-the-groups-innovation-lab-in-tel-aviv-1106192


מיצובישי היו: צויושי ימגוצ'י, סגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצה, גספר -ניסאן

סגן  –גסקון אבלן, משנה לסגן נשיא בכיר להנדסה בקבוצה, טקאו אסאמי 

יר למחקר והנדסה מתקדמת בקבוצה, כריסטיאן נוסקה, דירקטור נשיא בכ

 Alliance) להשקעות ישירות בקרן ההשקעות התאגידית של הקבוצה

Ventures), סופי שמידלין, דירקטורית גלובלית להנדסה מתקדמת בקבוצה. 

פתיחת המתחם החדש היא אבן דרך מיוחדת עבורנו. זהו חלק "

הקבוצה באקוסיסטם הישראלי, בו כבר מהמעורבות ההולכת וגדלה של 

ל, מנהל מעבדת פועלת המעבדה המקומית שלנו", אמר אנטואן באסווי

אביב. "אנו מאמינים שהמעבדה החדשה, -צה בתלהחדשנות של הקבו

השותפויות של הקבוצה עם רשות החדשנות, עם העיריה ואוניברסיטת 

תידים, במגוון ת"א, יתרמו ליצירת אקוסיסטם כולל של תחבורה בפארק ע

 ."רחב של תחומים, מעיר חכמה ועד לתחומי הפעילות הטכנולוגיים שלנו

בדות לחדשנות טכנולוגית" של המעבדה נבחרה כמפעיל במסלול "מע

רשות החדשנות, תוכנית המציעה לסטארטאפים סיוע במימון להוכחת 

 .היתכנות של רעיון טכנולוגי תוך התמקדות בפתרונות תחבורה עתידית

ף, המעבדה פועלת בשיתוף עם קרן ההשקעות התאגידית של קבוצת וסבנ

 5ד דולר במשך המתכננת להשקיע עד מיליאר (Alliance Ventures) הרכב

שנים בסטארטאפים, בחברות טכנולוגיה בשלבים מוקדמים וביזמים 

 .הישראלית Maniv Mobility מוכשרים, וכבר השקיעה בקרן

שדה הניסוי החי  ,CityZone אל היא עםשותפות נוספת של המעבדה בישר

אביב, בתנאי עיר -הראשון בישראל למיזמי עיר חכמה בפארק עתידים תל

  .אמיתית
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ניסאן פותח מעבדת חדשנות בתל אביב –תאגיד רנו   
 

מיצובישי רוצה לקחת חלק -ניסאן-סקודה ואחרים, גם תאגיד רנואחרי מרצדס, ג'נרל מוטורס, 
הגלובאלי חנכו היום מעבדת פיתוח חדשה בקריית טק הישראלית. ראשי התאגיד -בתעשיית האוטו

עתידים בתל אביב, במסגרת פתיחת שבוע "אקומושן". המעבדה, שהוקמה לאחר זכיה במכרז של 
הישראלית, תשתף פעולה עם חברות סטארט אפ מקומיות בנושאים של פיתוח  רשות החדשנות

למעשה המעבדה כבר קיימת מזה  .(Big Data) חיישנים לנהיגה אוטונומית, אבטחת מידע ונתוני עתק

ובו גם רכבים למטרות ניסוי -זמן מה, אך כעת נחנך המבנה הרשמי של המעבדה  . 
 

 
 

אגיד, שמצטרפת למעבדות הקיימות בעמק הסיליקון בארה"ב זוהי מעבדת פיתוח שלישית של הת

 Apollo אפ מקומיות ובהן-ובשנגחאי. בתאגיד הצהירו על שיתוף פעולה עם שורת חברות סטארט

Power, Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP systems, Karamba, 

Moodify, Saferide  ו-Upstrea. 

  

סיכון של -מ"ר. הפעילות במעבדה תתקיים בשיתוף קרן ההון 1,600דה תתפרש על שטח של המעב

אפ -שנים בחברות סטארט 5ניסאן, שהצהירה על כוונה להשקיע עד מיליארד דולר בתוך -תאגיד רנו

 .שונות, וכבר השקיעה בעבר בקרנות ישראליות

 

 

 



 

 

ב, ד"ר שי סופר המדען הראשי של משרד רון חולדאי ראש עיריית תל אבי בטקס הפתיחה השתתפו

התחבורה, אהרון אהרון מנכ"ל הרשות לחדשנות בישראל, שגרירי צרפת, יפן והאיחוד האירופי וכן 

 .ניסאן-שורת בכירים מתאגיד רנו
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Renault and Nissan launch 

innovation lab in Tel Aviv 

The new operation focuses on sensors for 
autonomous driving, cybersecurity and 
big data 

 

Tel Aviv — Carmakers Renault and Nissan on Monday inaugurated a joint 

innovation laboratory in Tel Aviv, enabling their alliance to collaborate with 

Israeli startups. 

The new operation, which has a partnership with the Israeli government’s 

innovation authority, is focusing on sensors for autonomous driving, cybersecurity 

and big data. 

It is testing and working on more than 10 projects with Israeli startups, including 

cybersecurity provider Argus, solar energy company Apollo Power and electrical 

propulsion system maker IRP Systems. 

Renault-Nissan alliance officials in Israel downplayed reports of strained relations 

between the two carmakers since the arrest of former chair Carlos Ghosn in 

November. 



“Today is a very good example of what we are doing together,” Gaspar Gascon 

Abellan, the alliance’s deputy executive vice-president of engineering, told 

reporters. 

“Speculation will run of course in the future, but at the team levels what we see is 

that we are collaborating very tightly and closely to develop all the new 

technologies.” 

Startups tests 

The lab will enable the startups to test their technologies in vehicles. Financial 

details were not disclosed. 

The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance has similar labs in Silicon Valley and in 

Shanghai. 

“Through collaborations with promising local startups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies that will be essential 

for the future of mobility,” said Tsuyoshi Yamaguchi, alliance executive vice-

president of engineering. 

The new facility will also co-operate with the alliance’s venture capital fund, 

which plans global investment up to $1bn over five years. It has invested in the 

Maniv Mobility fund in Israel, though not in any local companies. 

Christian Noske, direct investments director of Alliance Ventures, said the fund 

typically invests $10m per startup and plans to invest in at least one Israeli 

business in 2019. 
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Renault e Nissan inauguram laboratório 

de inovação em Tel Aviv 
 

Renault e Nissan inauguraram em Tel Aviv um laboratório 

conjunto de inovação. As instalações ficam no distrito tecnológico 

de Atidim Park e vão permitir que a Aliança acelere um modelo 
único de colaboração com startups israelenses e uma parceria 

exclusiva com a Autoridade de Inovação de Israel (IIA).  

 

Batizado de Alliance Innovation Lab Tel Aviv, o laboratório tem 

como foco o desenvolvimento de sensores para direção autônoma, 
cibersegurança e big data. As instalações têm 1,6 mil metros 

quadrados.  

 

A Aliança já testa e trabalha em mais de dez projetos de protótipos, 
em diferentes fases, com startups de Israel como Apollo Power, 

Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP 

Systems, Karamba, Moodify, Saferide e Upstream. O laboratório 

oferece espaço para testar as tecnologias em veículos reais. 

“Israel é um polo mundial de inovação, 
principalmente para tecnologias automotivas. 

Por isso, o novo laboratório seria naturalmente 
nosso próximo passo, para que aproveitássemos 

o forte sistema de startups de Israel", afirma 
Tsuyoshi Yamaguchi, vice-presidente executivo 

de engenharia da Aliança. 
 

 

O laboratório também trabalha em conjunto com o fundo 

estratégico de capital de risco da Alliance Ventures, que pretende 

investir até US$ 1 bilhão de dólares em cinco anos em startups e 

incubadoras tecnológicas.  
 

Outro parceiro do laboratório da Aliança em Israel é a CityZone, um 

ecossistema de inovação para cidades inteligentes, também situado 

no distrito Atidim Park, que permite conduzir testes em condições 

urbanas reais. 
 

-inauguram-nissan-e-siness.com.br/noticia/29389/renaulthttp://www.automotivebu
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Renault and Nissan open a new 

Alliance Innovation Lab in Israel 

The new lab features a unique model of collaboration with 

ership with the Israel Israeli startups and an exclusive partn

Innovation Authority (IIA). 

Renault and Nissan announced the inauguration of a new facility for the joint 

innovation lab in Tel Aviv, Atidim Park, which will enable the Alliance to 

accelerate a unique model of collaboration with Israeli startups and an 

exclusive partnership with the Israel Innovation Authority. 

Known as the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the facility focuses on sensors 

for autonomous driving, cybersecurity, and big data. The Alliance is currently 

testing and working on over ten joint prototyping projects with Israeli startups 

at different stages, among them are: Apollo Power, Argus, AutoTalks, 

BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP systems, Karamba, Moodify, 

Saferide and Upstream. 

The lab's location in Atidim Park enables it to carry out Proof of Concepts 

(POCs) in ideal conditions and co-develop prototypes in Tel Aviv's smart city 

experiment zone. With a surface area of 1600 square meters, the lab provides 

startups with the space to test technologies with real vehicles, as well as 

modern office space in a live ecosystem. 

With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive 

technology, this new lab is a natural next step for us and will allow the Alliance 

to leverage the strengths of Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi 

Yamaguchi, Alliance EVP, Engineering. “Through collaborations with promising 

local startups with cutting-edge technologies, we aim to develop a variety of 

key technologies, which will be essential for the future of mobility. 

The grand opening ceremony was attended by the lab's partners in Israel: Ron 

Huldai, Mayor of Tel Aviv-Yafo, Aharon Aharon, the CEO of Israel Innovation 

Authority, Dr. Shay Sofer, Chief Scientist at Israeli Ministry of Transport, Meital 

Lehavi, Deputy Mayor of Tel Aviv-Yafo for transportation, construction and 

infrastructure, Ofir Pines, Head of the Institute for Local Government at Tel 

Aviv University, the Ambassadors of France, Japan and the European Union to 

Israel, Sagi Niv, CEO of Atidim Park, Gaby Kaminsky, the Director of CityZone – 



Tel Aviv's smart city zone, Avi Kenneth, CCO of Carasso Motors – the local 

Renault and Nissan importer that supports the lab, and other senior 

executives. 

The Alliance delegation included senior stakeholders including Tsuyoshi 

Yamaguchi, Alliance EVP, Engineering, Gaspar Gascon Abellan, Deputy Alliance 

EVP, Engineering, Takao Asami, Alliance SVP, Research and Advanced 

Engineering, Christian Noske, Direct Investments Director of Alliance Ventures, 

Sophie Schmidtlin, Alliance Global Director of Advanced Engineering. 

The opening of this new facility is a special milestone for us. It is part of the 

Alliance's growing engagement in the Israeli ecosystem, after setting-up our 

local innovation lab", said Antoine Basseville, Director of the Alliance 

Innovation Lab Tel Aviv. “We believe that our new facility, the Alliance 

partnerships with the IIA (Israel Innovation Authority), with the municipality 

and university of Tel Aviv, will contribute to create a comprehensive mobility 

ecosystem in Atidim in a wide array of fields from smart city to our technical 

fields. 

Being a selected operator of the Israel Innovation Authority's "Technological 

Innovation Labs" program, the lab offers advantageous funding for POCs 

carried out by Israeli startups focusing on smart mobility. 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance 

corporate venture capital fund that plans to invest up to $1 billion over five 

years in startups, early-stage technology companies and entrepreneurial 

talents and has already invested in Maniv Mobility fund in Israel. 

An additional partnership for the Alliance lab in Israel is CityZone, an 

innovation ecosystem for smart city ventures, at Atidim Park, under real-city 

conditions. 
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Renault and Nissan have announced a new facility for their joint innovation lab in 

Tel Aviv, Atidim Park, which will enable the Alliance to accelerate a unique model 

of collaboration with Israeli startups and an exclusive partnership with the Israel 

Innovation Authority. 

Known as the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the facility focuses on sensors for 

autonomous driving, cyber security, and big data. The Alliance is currently testing 

and working on over ten joint prototyping projects with Israeli startups at different 

stages, among them are: Apollo Power, Argus, AutoTalks, BrightWay Vision, 

Electreon, Enigmatos, IRP systems, Karamba, Moodify, Saferide and Upstream. 

The lab’s location in Atidim Park enables it to carry out Proof of Concepts (POCs) 

in ideal conditions and co-develop prototypes in Tel Aviv’s smart city experiment 

zone. With a surface area of 1600 square meters, the lab provides startups with the 

space to test technologies with real vehicles, as well as modern office space in a live 

ecosystem. 

“With Israel as a global innovation hub, particularly with automotive technology, 

this new lab is a natural next step for us and will allow the Alliance to leverage the 

strengths of Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi Yamaguchi, Alliance EVP, 

Engineering. “Through collaborations with promising local startups with cutting-

edge technologies, we aim to develop a variety of key technologies, which will be 

essential for the future of mobility.” 



“The opening of this new facility is a special milestone for us. It is part of the 

Alliance’s growing engagement in the Israeli ecosystem, after setting-up our local 

innovation lab”, said Antoine Basseville, Director of the Alliance Innovation Lab Tel 

Aviv. “We believe that our new facility, the Alliance partnerships with the IIA 

(Israel Innovation Authority), with the municipality and University of Tel Aviv, will 

contribute to create a comprehensive mobility ecosystem in Atidim in a wide array 

of fields from smart city to our technical fields” 

Being a selected operator of the Israel Innovation Authority’s “Technological 

Innovation Labs” programme, the lab offers advantageous funding for POCs 

carried out by Israeli startups focusing on smart mobility. 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, the Alliance 

corporate venture capital fund that plans to invest up to $1 billion over five years in 

startups, early-stage technology companies and entrepreneurial talents and has 

already invested in Maniv Mobility fund in Israel. 
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The Alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi) has officially inaugurated a 
new joint innovation facility in Tel Aviv, Israel, with the aim of 
accelerating self-driving technologies and forming a strong partnership 
with the Israel Innovation Authority (IIA). 

Known as the Alliance Innovation Lab Tel Aviv, the facility focuses on the 

development of new technologies for smart mobility, including sensors for 

autonomous driving, cybersecurity programs and leveraging big data. 

The innovation lab is already helping to develop more than 10 joint 

prototyping projects, working with startups including Apollo Power, Argus, 

AutoTalks, BrightWay Vision, Electreon, Enigmatos, IRP systems, Karamba, 

Moodify, Saferide and Upstream. 

The lab’s location in Atidim Park enables proof of concepts (POCs) to be 

developed in ideal conditions and prototypes to be tested in Tel Aviv’s smart 

city experiment zone. 

With a surface area of 1,600m² (17,200ft²), the lab provides enough space to 

use real vehicles in a live ecosystem. 

“This new lab is a natural next step for us and will allow the Alliance to 

leverage the strengths of Israel’s startup ecosystem,” said Tsuyoshi 

Yamaguchi, Alliance EVP, engineering. 

“Through collaborations with promising local startups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies, which will be 

essential for the future of mobility.” 



Being a selected operator of the IIA’s ‘Technological Innovation Labs’ 

program, the facility offers advantageous funding for POCs carried out by 

Israeli startups focusing on smart mobility. 

The lab also works in close cooperation with Alliance Ventures, a venture 

capital fund that plans to invest up to US$1bn in startups over five years and 

has already invested in the Maniv Mobility fund in Israel. 
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Renault-Nissan : un nouvel 
Innovation Lab à Tel-Aviv 

 

Tout juste inauguré, ce laboratoire à idées permettra à l'Alliance de 
réaliser une collaboration unique avec l'écosystème « Tech » 
israélien et d'enterrer, pour quelques instants, la hache de guerre. 

Après la Silicon Valley et Shanghai, c’est au tour de l’Atidim Park, à Tel-Aviv, en 

Israël, d’accueillir le nouvel Innovation Lab de l’Alliance. Un laboratoire 

entièrement tourné vers les nouvelles technologies, permettant à Renault et 

à Nissan d’activer un modèle unique de collaboration avec des start-up 

israéliennes, ainsi qu’un partenariat exclusif avec l’Israël Innovation Authority 

(IIA).  

 

Le but de l’Alliance Innovation Lab Tel-Aviv : tirer parti des compétences de 

l’écosystème des start-up israéliennes pour codévelopper les technologies 

automobiles de demain. Les activités du laboratoire israélien sont ainsi axées 

autour des capteurs pour véhicules autonomes, de la cybersécurité et du 

big data. Dix projets de prototypes sont d’ores et déjà sur la table de travail. 

D’autant que le "Lab" est en capacité de mener ses preuves de concept (POC) 



dans des conditions optimales, soit une superficie de 1 600 m2 et un partenariat 

avec CityZone – écosystème d’innovation situé dans l’Atidim Park – permettant 

aux jeunes entreprises d’éprouver leurs technologies en conditions réelles. 

« L’ouverture de ces locaux constitue une étape majeure pour nous. Elle s’inscrit 

dans le cadre de l’engagement toujours plus soutenu de l’Alliance dans 

l’écosystème israélien après l’installation de notre laboratoire d’innovations 

locales », a expliqué Antoine Basseville, directeur Alliance Innovation Lab Tel-

Aviv. 

Membre privilégié du programme "Technology Innovation Labs" de 

l’IIA, le "Lab" offre des financements avantageux pour les POC menées par 

des start-up israéliennes tournées vers la mobilité intelligente. De plus, ses 

opérations sont menées en étroite collaboration avec Alliance Ventures, le fonds 

de capital-risque de l'alliance qui prévoit d’investir jusqu’à un milliard de dollars 

sur cinq ans dans des start-up, des incubateurs technologiques et des 

entrepreneurs de talent. 

Une vision du futur sur fond de 
discorde 

Des investissements pour le futur qui font oublier un instant la guerre fratricide 

qui se joue actuellement entre Renault et Nissan. En effet, depuis l’arrestation, 

en novembre 2018, de Carlos Ghosn, rien ne va plus au sein de l’Alliance.  

Dernier camouflet en date : Jean-Dominique Senard, actuel président du conseil 

d’administration de Renault, informerait, dans un courrier, le patron de 

Nissan, de « son intention de s’abstenir de voter » une mesure portant sur la mise 

en place de trois comités (nominations, audit et rémunérations) au sein de la 

gouvernance de Nissan. En s’abstenant de voter, Renault, principal actionnaire 

de Nissan avec 43,4% de participation fait ainsi mourir dans l’œuf cette réforme 

alors qu’elle avait été « approuvée par l’ensemble des administrateurs », dont Jean-

Dominique Senard, a indiqué, dans un communiqué, Hiroto Saikawa, dirigeant de 

Nissan.  

 

Selon le Financial Times, qui a révélé l’existence du courrier, Jean-Dominique 

Senard craindrait que les trois nouveaux comités, constitués 

d’administrateurs indépendants, ne soient utilisés pour réduire l’influence 

de Renault…  

Un malentendu de plus entre Renault et Nissan qui vient s’ajouter notamment 

https://pro.largus.fr/actualites/un-signe-dapaisement-entre-renault-et-nissan-9798393.html


à l’offre de fusion avec Fiat-Chrysler Automobiles dont Nissan s’était senti exclu.  

Pendant ce temps, le gouvernement français, lui, tente de ménager la chèvre et 

le chou et de faire renouer le dialogue entre deux entités qui, manifestement, ne 

parlent plus le même langage. 
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Renault and Nissan Launch 

Innovation Lab in Tel Aviv 

 

 

Carmakers Renault and Nissan on Monday inaugurated a joint innovation 

laboratory in Tel Aviv, enabling their alliance to collaborate with Israeli 

start-ups. 

The new operation, which has a partnership with the Israeli government’s 

innovation authority, is focusing on sensors for autonomous driving, cyber 

security and big data. 

It is testing and working on more than 10 projects with Israeli start-ups, 

including cybersecurity provider Argus, solar energy company Apollo 

Power and electrical propulsion system maker IRP Systems. 

Renault-Nissan alliance officials in Israel downplayed reports of strained 

relations between the two carmakers since the arrest of former Chairman 

Carlos Ghosn in November. 



“Today is a very good example of what we are doing together,” Gaspar 

Gascon Abellan, the alliance’s deputy executive vice president of 

engineering, told reporters. 

“Speculation will run of course in the future, but at the team levels what we 

see is that we are collaborating very tightly and closely to develop all the 

new technologies.” 

The lab will enable the start-ups to test their technologies in vehicles. 

Financial details were not disclosed. 

The Renault-Nissan-Mitsubishi alliance has similar labs in Silicon Valley 

and in Shanghai. 

“Through collaborations with promising local start-ups with cutting-edge 

technologies, we aim to develop a variety of key technologies that will be 

essential for the future of mobility,” said Tsuyoshi Yamaguchi, alliance 

executive vice president of engineering. 

The new facility will also cooperate with the alliance’s venture capital fund, 

which plans global investment up to $1 billion over five years. It has 

invested in the Maniv Mobility fund in Israel though not in any local 

companies. 

Christian Noske, direct investments director of Alliance Ventures, said the 

fund typically invests $10 million per start-up and plans to invest in at least 

one Israeli business this year. 
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 10:18 , 11.06.19  פורסם: עציון אודי

סבא שלו הנרי פורד, יחנוך היום )יום ג'( מרכז חדשנות בתל -ביל פורד, יו"ר יצרנית הרכב שיסד הרב

, שהצטרפה למרכז הפיתוח של דיימלר, החברה האם של אתמול עשתה זאת רנו־ניסאן־מיצובישיאביב. 

ים, אך הם עובד 10-עובדים, ולמעבדת חדשנות של קבוצת פולקסווגן, עם כ 15-צדס, המעסיקה כאן כמר

 .בתל אביב

 

 

אנחנו מברכים על כל יצרן שבא לכאן", אומר גיל גולן, מנכ"ל מרכז הפיתוח הישראלי של ג'נרל "

 "מוטורס, בראיון לרגל תערוכת התחבורה החכמה "אקומושן

, הראשון של יצרן רכב בישראל, ומי 2008-ב. גולן הקים את המרכז בשנפתחת היום בתל אבי

איש  400-עובדים בהתחלה הוא גדל לקרוב ל 30-שבהם בטווח הנראה לעין. משיישאר גם הגדול 

 500-כיום ותופס כבר שני בניינים בהרצליה פיתוח. לפי התוכניות הוא צפוי לגדול בשנים הקרובות ל

לרכב אוטונומי חשמלי ובניהול תנועה מתקדם. שליש מהם בעלי תואר  איש, שעוסקים בטכנולוגיה

 .יש בעלי תואר שני ושליש בעלי תואר ראשוןשלישי בתחומם, של

טק לתעשיית הרכב", נזכר גולן. "היינו -כשהתחלנו את הפעילות כאן לא היה בתודעה קשר בין היי"

ם. היום, כשאנחנו מתחרים מול פייסבוק, צריכים להסביר לעובדים פוטנציאליים מה אנחנו בכלל עושי

. גוגל אפל וחברות אחרות על בוגרים מצטיינים של מדעי המחשב והנדסת חשמל, הם כבר מבינים

אנחנו מפתחים כאן אלגוריתמים לרכב האוטונומי, כאלה שנועדו לחקות את פעולת המוח האנושי, 



לם ולעשות משהו משמעותי מבין שזה ולהחליף את הנהג בשר ודם. מי שרוצה להשאיר חותם על העו

 ."יותר מעניין מאשר לפתח אלגוריתם שידע אם להציע לגולש נעל ספורט לבנה או אדומה

והיחידות הראשיות במישיגן שבארה"ב, אבל גם מול  GM דה של המרכז היא מול מטהעיקר העבו

באזור התעשייה  מרכזי פיתוח אחרים של היצרנית האמריקאית, כיום הרביעית בגודלה בעולם.

בהרצליה אפשר לראות לא פעם מכוניות שברולט בולט חשמליות עמוסות חיישנים על הגג, יוצאות 

עילים בישראל עשרות רכבי ניסוי, כל צוות בודק תחום אחר. אנחנו גם בקשר עם לניסויים. "אנחנו מפ

ג'נרל מוטורס. טק, ומאתרים טכנולוגיות שרלוונטיות ל-סיסטם בארץ בתחום האוטו-שאר האקו

 ."החברה ביצעה כאן לא מעט השקעות ורכישות, שלא מתפרסמות

 .וח האדםהגעה של יצרן רכב נוסף לארץ רק תגביר את התחרות על כ

כבר היום אני מנהל את המרכז כאילו שלכל עובד כאן יש הצעת עבודה אחרת, לא פחות טובה "

ול. ייקח זמן עד שמרכזי פיתוח וחדשנות משלי, ואני צריך לוודא הוא מבין שהוא חלק ממשהו גד

 ."אחרים ישתלבו בפעילות של היצרנים האחרים ובאמת ייצרו פעילות משמעותית

  

ת המכונית האוטונומית עוברת מהשלב של רכבי ניסוי לכאלה שאנחנו יכולים להזמין מתי נראה א

 ?לנסיעה, או אפילו לרכוש

"GM קרוז, שבה -, עם מערכת הסופר3רמת אוטונומיה הייתה הראשונה שהשיקה מכונית עם נהג ב

רכת. הנהג יכול להרים את הידיים מההגה כאשר המחשב שולט, בתנאים ובכבישים שהוגדרו למע

טקסי, אבל רק כשהוא יעמוד בסטנדרט -מבחינת רכב אוטונומי לחלוטין, החברה תשיק בתחילה רובו

ואוטונומי, לא הסבה של רכב בנזין קיים הבטיחות שלנו. זה היה רכב שתוכנן מראש כרכב חשמלי 

כפי שעושות חברות אחרות. לכל החיישנים והמחשבים יש למשל צריכת חשמל שמאתגרת מכוניות 

חשמליות ודורשת תכנון חכם. מי שיתחיל עם רכב אוטונומי בנזין לא יפחית את זיהום האוויר בערים, 

 ."ויתקשה בהמשך לעשות את המעבר לחשמלי

קרוז מול בקרת השיוט האדפטיבית של טסלה, שיבח -יפורט" בחן באחרונה את הסופרקונסיומר ר"

 .ן חייםוקבע שהמערכת של טסלה עלולה לסכ GM את המערכת של

אני חייב להחמיא לאילון מאסק. הוא מעניק בדברים שלו הרבה השראה לעובדים ולמשקיעים. הוא "

ות של טסלה הוא צריך לדבר אחרת. . אנחנו מוכשר, שתורם הרבה לאנושות. אבל ללקוח-איש סופר

ני שהן מבינים כמה שבטיחות היא עניין קריטי בתחום שלנו, ולא ממהרים להשיק יכולות חדשות לפ

 ."נבדקו ונוסו שוב ושוב
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מחר יחנוך ביל פורד, יו"ר יצרנית הרכב שיסד הרב־סבא שלו הנרי פורד, מרכז חדשנות בתל־

 6עסיק בפארק עתידים בעיר, שי, דת החדשנות שלהאתמול חנכה רנו־ניסאן־מיצובישי את מעב. אביב

עובדים,  15עובדים. הם יצטרפו למרכז פיתוח של דיימלר, החברה־האם של מרצדס, עם כ־

 .עובדים, גם הם בת"א 10ולמעבדת חדשנות של קבוצת פולקסווגן, עם כ־

  

הישראלי של ג'נרל אנחנו מברכים על כל יצרן שבא לכאן", אומר גיל גולן, מנכ"ל מרכז הפיתוח "

ערוכת התחבורה החכמה "אקומושן" שתיפתח מחר בת"א. גולן הקים את מוטורס, בראיון לרגל ת

, הראשון של יצרן רכב בישראל, ומי שיישאר גם הגדול שבהם בטווח הנראה לעין. 2008המרכז ב־

ליה פיתוח. איש כיום ותופס כבר שני בניינים בהרצ 400עובדים בהתחלה הוא גדל לקרוב ל־ 30מ־

איש, שעוסקים בטכנולוגיה לרכב אוטונומי  500בשנים הקרובות ל־ לפי התוכניות הוא צפוי לגדול

חשמלי ובניהול תנועה מתקדם. שליש מהם בעלי תואר שלישי בתחומם, שליש בעלי תואר שני ושליש 

 .בעלי תואר ראשון
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היינו בין היי־טק לתעשיית הרכב", נזכר גולן. "כשהתחלנו את הפעילות כאן לא היה בתודעה קשר "

צריכים להסביר לעובדים פוטנציאליים מה אנחנו בכלל עושים. היום, כשאנחנו מתחרים מול פייסבוק, 

גוגל אפל וחברות אחרות על בוגרים מצטיינים של מדעי המחשב והנדסת חשמל, הם כבר מבינים. 

נושי, מי, כאלה שנועדו לחקות את פעולת המוח האאנחנו מפתחים כאן אלגוריתמים לרכב האוטונו

ולהחליף את הנהג בשר ודם. מי שרוצה להשאיר חותם על העולם ולעשות משהו משמעותי מבין שזה 

 ."יותר מעניין מאשר לפתח אלגוריתם שידע אם להציע לגולש נעל ספורט לבנה או אדומה

  

יות במישיגן שבארה"ב, אבל גם מול והיחידות הראש GM עיקר העבודה של המרכז היא מול מטה

רנו־ניסאן־פיתוח אחרים של היצרנית האמריקאית, כיום הרביעית בגודלה בעולם אחרי מרכזי 

, פולקסווגן וטויוטה. באזור התעשייה בהרצליה אפשר לראות לא פעם מכוניות שברולט מיצובישי

מפעילים בישראל עשרות רכבי  בולט חשמליות עמוסות חיישנים על הגג, יוצאות לניסויים. "אנחנו

ניסוי, כל צוות בודק תחום אחר. אנחנו גם בקשר עם שאר האקו־סיסטם בארץ בתחום האוטו־טק, 

ולוגיות שרלוונטיות לג'נרל מוטורס. החברה ביצעה כאן לא מעט השקעות ורכישות, ומאתרים טכנ

 ."שלא מתפרסמות

 .ל כוח האדםהגעה של יצרן רכב נוסף לארץ רק תגביר את התחרות ע

כבר היום אני מנהל את המרכז כאילו שלכל עובד כאן יש הצעת עבודה אחרת, לא פחות טובה "

ין שהוא חלק ממשהו גדול. ייקח זמן עד שמרכזי פיתוח וחדשנות משלי, ואני צריך לוודא הוא מב

 ."אחרים ישתלבו בפעילות של היצרנים האחרים ובאמת ייצרו פעילות משמעותית

  

ה את המכונית האוטונומית עוברת מהשלב של רכבי ניסוי לכאלה שאנחנו יכולים להזמין מתי נרא

 ?לנסיעה, או אפילו לרכוש

, עם מערכת הסופר־קרוז, 3הייתה הראשונה שהשיקה מכונית עם נהג ברמת אוטונומיה  ג'י־אם"

דרו שבה הנהג יכול להרים את הידיים מההגה כאשר המחשב שולט, בתנאים ובכבישים שהוג

למערכת. מבחינת רכב אוטונומי לחלוטין, החברה תשיק בתחילה רובו־טקסי, אבל רק כשהוא יעמוד 

ו. זה היה רכב שתוכנן מראש כרכב חשמלי ואוטונומי, לא הסבה של רכב בסטנדרט הבטיחות שלנ

בנזין קיים, כפי שעושות חברות אחרות. לכל החיישנים והמחשבים יש למשל צריכת חשמל 

מכוניות חשמליות ודורשת תכנון חכם. מי שיתחיל עם רכב אוטונומי בנזין לא יפחית את שמאתגרת 

 ."שך לעשות את המעבר לחשמליזיהום האוויר בערים, ויתקשה בהמ

ריפורט" בחן באחרונה את הסופר קרוז מול בקרת השיוט האדפטיבית של טסלה, שיבח  קונסיומר"

 .לה עלולה לסכן חייםאת המערכת של ג'י־אם וקבע שהמערכת של טס

  

אני חייב להחמיא לאילון מאסק. הוא מעניק בדברים שלו הרבה השראה לעובדים ולמשקיעים. הוא "

יש סופר מוכשר, שתורם הרבה לאנושות. אבל ללקוחות של טסלה הוא צריך לדבר אחרת. בכל מה א

בינים כמה שבטיחות היא שקשור לבטיחות, יש לג'נרל מוטורס יתרון על פני חברות צעירות. אנחנו מ

 ."עניין קריטי בתחום שלנו, ולא ממהרים להשיק יכולות חדשות לפני שהן נבדקו ונוסו שוב ושוב
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Interview 

General Motors Competes With 

Google, Facebook Over Israeli 

Tech Workers, GM Exec Says 
Gil Golan, the executive director of GM's Advanced Technology 

Center in Israel, believes workers are drawn to where they can make 

a bigger impact 

 

hen General Motors (GM) set up its research and development center in Israel in 2008, no W

e the connection between tech and the automotive industry, Gil Golan, one seemed to notic

terview with the director of GM's Advanced Technology Center in Israel, said in a recent in

Calcallist. “Now, as we compete against Facebook, Google, and Apple over computer science 

lectrical engineering graduates, they are beginning to take it to heart,” he said.and e 

In a little over a decade, GM’s R&D center grew from a 30-people team to 400 

employees, taking up two office buildings in Herzliya, a town in the Tel Aviv area. GM 

intends to hire about 100 additional people in the country in upcoming years, 

according to Golan. 
 

In recent years, Israel has been plagued by an ongoing talent crunch and criticism of 

employee poaching by large companies has been voiced more than once. 

  
“We develop algorithms for autonomous vehicles that emulate the activity of the human 

brain,” Golan said. “Someone looking to leave a mark on the world and do something 

meaningful can see it is way more interesting than developing an algorithm that could tell 

whether a user should get white or red sneakers,” he added. 

  
While GM is the automaker with the largest center in Israel, other automotive giants have 

stablished a presence in the country in recent years. On Tuesday, Bill Ford, executive e

American carmaker Ford Motor Company, spoke at the Ecomotion 2019 smart chairman of 

mobility show in Tel Aviv and is scheduled to speak at a Ford event in the city on 

dnesday. In May, Calcalist reported, citing one person familiar with the matter who We

Ford intends to launch a Tel Aviv innovation  ion of anonymity, thatspoke on condit



automakers Renault and Nissan opened a joint innovation  . On Monday,center

based automaker Daimler AG and Volkswagen Group have -. Both Stuttgartvlab in Tel Avi
15 and 10 people, respectively.Tel Aviv centers, employing  

Traveling through Herzliya, GM’s electric vehicle, the Chevrolet Bolt, is not a rare 

site. “We operate dozens of experimental vehicles in Israel,” Golan said. According to 

Golan, GM is in direct contact with the local autotech industry and is constantly 

scouting for relevant technologies. The company has made quite a few investments 

and acquisitions in Israel that were not made public, he added. 

  
ying it When it comes to a completely autonomous vehicle, Golan says the company is pla

taxis, but only once the -safe. As a first step GM intends to launch fully autonomous robo

said. “When it comes to  technology conforms with the company’s safety standards, he

ot rush new safety, GM has a huge advantage over younger companies,” he said. “We do n

technologies into the market before they have been tested repeatedly.” 
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 המכונית ללא נהג שחורשת בכבישי תל אביב
ביש הציבורי. תערוכת אקומושן נפתחה והעניקה לנו הצצה לחידושים שאוטוטו יגיעו לכ

קבלו הצצה לנהיגה ממוחשבת בלי  -בה לא תופתעו לשמוע שהמכונית האוטונומית כיכ
 ידיים, בתל אביב

 אודי עציוןעדכון אחרון:  12.06.19 , 00:06

 

תל  האטה ונעצרה בפקק הקטן בכניסה לאקספו ,Yandex הטויוטה פריוס פלוס, עם שלטים גדולים של

לתערוכת אביב, זה שפעם קראנו לו גני התערוכה. מסביב נהגים חסרי סבלנות המעוניינים להיכנס 

אקומושן. הם החלו לצפור, אבל הטויוטה ההיברידית נשארה שקטה. רק הנהג שלה לא היה עצבני. עליו 

 .בהחלט אפשר להגיד שהוא לא אנושי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'( נסיעות הדגמה ראשונות באחד מרכבי הניסוי חברת הטכנולוגיה הרוסית ערכה היום )
ש מצלמות, מכ"מים וחיישני לייזר, בתחתית תא האוטונומיים שהיא בוחנת בישראל. על הגג י

המטען מחשב גדול שמנתח את מה שהם רואים, מסובב בהתאם את ההגה ומפעיל את 
אותה המחשב: דוושות המצערת והבלמים. מסך גדול מראה לנוסעים את הדרך כמו שרואה 

אדם ומכוניות  גם דרך המצלמה שלו וסימני הזיהוי שיוצר ניתוח התמונה הדיגיטלי, ומסמן בני
 .אחרות שיש להתחשב בהן, וגם בתצוגה דיגיטלית שמראה לאן מתכנן המחשב להתקדם
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בכבישים, עובר מוקדם שמאלה כאשר הנתיב הימני מסתיים, לא הוא מזהה מראש סימונים 
שוכח לאותת כשהוא פונה, ואף מפתיע בתאוצה די עצבנית ולא רגועה כמו שבדרך כלל 
מקנים למכוניות כאלה. לפחות בנסיעה הקצרה שלנו, נהג הבטיחות לא נדרש להתערב 

 .ולקחת שליטה
  

שכבר מפעילה כאן אפליקציית מוניות מאוישת,  מה מחפשת בישראל יאנדקס, חברת האם של יאנגו

ומפעילה בשתי עיירות ברוסיה שירותי מוניות אוטונומיים? המטרה היא לבחון ולעדכן את 

האלגוריתמים של הנהג האוטונומי גם בתנאי מזג אוויר ותאורה ישראלים, השונים מאלה שברוסיה. 

ת לא מאוישת, שתיסע כאן בכל כביש, ם לא פחות מאתגרים, נקרא לזה ככה. אבל מוניגם הנהגי

צופה יאנדקס להשיק רק בעוד כארבע שנים, ורק אחרי שהאלגוריתמים והחיישנים יצליחו באמת 

לספק חיקוי שווה ערך לזה של נהג אנושי, ואחרי שהמחוקקים יסיימו להחליט מי יהיה אחראי במקרה 

 .ד תקנות שצריכות להתגבששל תאונה ועו

 

 

 

חברות וסמארט אפים, כמעט כולם ישראלים,  120ן לתחבורה חכמה אירחה השנה תערוכת אקומוש

שהגיעו לכאן כדי להיחשף לעיני משקיעים פוטנציאלים, ולא פחות חשוב, עובדים פוטנציאלים. כולם 

כדי שיוכלו להשיק או למכור מגייסים וגדלים ומתחרים על אותם מהנדסי מחשב וחשמל, רבים מהם 

 .חשמלי שיימכר לציבור, או יסיע אותו-לרכב האוטונומירכיבים ותוכנות 

  

מאות אורחים הגיעו מחו"ל, מיצרני רכב וספקיות של התעשייה, כשהבכיר שבהם היה ביל פורד, נינו 

. יש כאן סיסטם מדהים-טק הישראליות: "ישראל היא אקו-של הנרי פורד, שהחמיא לחברות האוטו

מה שיוצר חדשנות". גם האולם שבו הופיע פורד, שיחנוך מחר אנרגיה מרשימה ואין כאן היררכיה, 

-ניסאן-מרכז חדשנות של החברה בארץ, היה מפוצץ ונטול היררכיות כאשר דיבר. יצרנית כמו רנו

 .איש 25מיצובישי, שלחה לבדה לתערוכה ולפגישות הנלוות לה צוות 

 

 

 



 

 BP חשפה ביחד עם חברת הדלקיה, שמפתחת סוללות שיוטענו בתוך חמש דקות, סטורדוט מהרצל

 בתחנות -ק"מ לאחר טעינה  70תוכנית להשקת סוללות חשמליות לקטנועים, שיאפשרו נסיעה של 
BP -  של דקות ספורות. "באנו לשבור לגמרי את חרדת הטווח של משתמשי הרכב החשמלי", הסביר

 .רסדורףמנכ"ל סטורדוט, דורון מאי

  

בליץ הישראלית, שמתכננת בארץ קטנועים חשמליים שמיוצרים עבורה בסין, הציגה את מה שיכול 

 120לו בינתיים טווח של סוללות מתחלפות, שמעניקות  3להיות הכלי לסוללות האלה: קטנוע עם 

 1,000ק"מ, אבל זקוקות בטכנולוגיה הקיימת להטענה של שעתיים. "אני מאמין שנמכרו השנה 

 .קטנועים כאלה, בארץ וגם באירופה", העריך מנכ"ל בליץ, רפאל מוזינסקי

  

סילנטיום מנס ציונה, שמתמחה בהשתקת רעשי כביש ומנוע באמצעות הנדסת קול, הציגה את 

וגיה שלה ואפשרה למבקרים להתישב כמו במכונית, ולראות איך כל נוסע יכול לשמוע מוסיקה הטכנול

בלי אוזניות. בשנה הבאה תושק מכונית ראשונה מייצור סדרתי  -של רעהו  שונה ובלי לשמוע את זו

 .עם הטכנולוגיה שלה
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קס ערכה תערוכת אקומושן: יאנד
נסיעות הדגמה ראשונות ברכבי ניסוי 

 אוטונומיים
יאנגו, בחנה חברת הטכנולוגיה הרוסית שמפעילה בישראל את שירות מוניות 

בתערוכת האקומושן בת"א את האלגוריתמים במכוניות האוטונומיות שלה 

בתנאי מזג האוויר והתאורה בישראל; מונית לא מאוישת צפויה לעלות על 

 שנים; נינו של הנרי פורד: "ישראל היא אקוסיסטם מדהים" 4וד הכביש כבר בע

 20:2811.06.19אודי עציון

 

האטה ונעצרה בפקק   ,(Yandex)יאנדקס שלטים גדולים שלהטויוטה פריוס, עם 

ניסה לאקספו תל אביב, מה שפעם קראנו לו גני התערוכה. מסביב נהגים הקטן בכ

לו לצפור, אבל הטויוטה ההברידית חסרי סבלנות להיכנס לתערוכת אקומושן הח

נשארה שקטה. רק הנהג שלה לא היה עצבני. עליו בהחלט אפשר להגיד שהוא לא 

 .אנושי

ונות באחד מרכבי חברת הטכנולוגיה הרוסית ערכה אתמול נסיעות הדגמה ראש

הניסוי האוטונומיים שהיא בוחנת בישראל. על הגג יש מצלמות, מכ"מים וחיישני לייזר, 

בתחתית תא המטען מחשב גדול שמתח את מה שהם רואים, מסובב בהתאם את 

 ההגה ומפעיל את דוושות הגז והברקס
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גם דרך המצלמה מסך גדול מראה לנוסעים את הדרך כמו שרואה אותה המחשב: 

שלו וסימני הזיהוי שיוצר ניתוח התמונה הדיגיטלי, ומסמן בני אדם ומוכניות אחרות 

שיש להתחשב בהן, וגם בתצוגה דיגיטלית שמראה לאן מתכנן המחשב להתקדם. 

הוא מזהה מראש סימונים בכבישים, עובר מוקדם שמאלה כאשר הנתיב הימני 

אף מפתיע בתאוצה די עצבנית ולא רגועה מסתיים, לא שוכח לאותת כשהוא פונה, ו

שלנו, נהג הבטיחות כמו שבדרך כלל מקנים למכוניות כאלה. לפחות בנסיעה הקצרה 

 .לא נדרש להתערב ולקחת שליטה

  

מה מחפשת בישראל יאנדקס, חברת האם של יאנגו שכבר מפעילה כאן אפליקציית 

וניות אוטונומייםמוניות מאוישת, ומפעילה בשתי עיירות ברוסיה שירותי מ ? 

  

 צילום: יאנדקס

  
המטרה היא לבחון ולעדכן את האלגוריתמים של הנהג האוטונומי גם בתנאי מזג אוויר ותאורה 

ישראלים, השונים מאלה שברוסיה. גם הנהגים לא פחות מאתגרים, נקרא לזה ככה. אבל מונית לא 

ד כארבע שנים, רק אחרי מאויישת, שתיסע כאן בכל כביש, יאנדקס צופה שתשיק רק בעו

חיישנים יצליחו באמת לספק חיקוי שווה ערך לזה של נהג אנושי, ואחרי שהאלגוריתמים וה

 .שהמחוקקים יסיימו להחליט מי יהיה אחראי במקרה של תאונה ועוד תקנות שצריכות להתגבש

  

שראלים, חברות וסמארט אפים, כמעט כולם י 120תערוכת אקומושן לתחבורה חכמה אירחה השנה 

משקיעים פוטנציאלים, ולא פחות חשוב, עובדים פוטנציאלים. כולם שהגיעו לכאן כדי להיחשף לעיני 

מגייסים וגדלים ומתחרים על אותם מהנדסי מחשב וחשמל, רבים מהם כדי שיוכלו להשיק או למכור 

 .חשמלי שיימכר לציבור, או יסיע אותו-רכיבים ותוכנות ורכב האוטונומי

  

  



צילום: אקומושןורדביל פ  

  
מאות אורחים הגיעו מחו"ל, מיצרני רכב וספקיות של התעשייה, כשהבכיר שבהם היה ביל פורד, נינו 

של הנרי פורד, שהחמיא לחברות האוטו טק הישראליות: "ישראל היא אקוסיסטם מדהים. יש כאן 

יע פורד, שיחנוך מחר אנרגיה מרשימה ואין כאן היררכיה, מה שיוצר חדשנות". גם האולם שבו הופ

-ניסאן-מרכז חדשנות של החברה בארץ, היה מפצץ ונטול היררכיות כאשר דיבר. יצרנית כמו רנו

 .איש 25מיצובישי, שלחה לבדה לתערוכה ולפגישות הנלוות לה צוות 

  

  BPסוללות שיוטענו בתוך חמש דקות, חשפה ביחד עם חברת הדלק שמפתחת, סטורדוט מהרצליה

 בתחנות -ק"מ לאחר טעינה  70תוכנית להשקת סוללות חשמליות לקטנועים, שיאפשרו נסיעה של 

BP -  של דקות ספורות. "באנו לשבור לגמרי את חרדת הטווח של משתמשי הרכב החשמלי", הסביר

 .מאירסדורףנכ"ל סטורדוט, דורון מ

 

בליץ הישראלית, שמתכננת בארץ קטנועים חשמליים שמיוצרים עבורה בסין, הציגה את מה שיכול 

 120סוללות מתחלפות, שמעניקות לו בינתיים טווח של  3להיות הכלי לסוללות האלה: קטנוע עם 

 1,000מאמין שנמכרו השנה ק"מ, אבל זקוקות בטכנולוגיה הקיימת להטענה של שעתיים. "אני 

 .קטנועים כאלה, בארץ וגם באירופה", העריך מנכ"ל בליץ, רפאל מוזינסקי

  
סילנטיום מנס ציונה, שמתמחה בהשקת רעשי כביש ומנוע באמצעות הנדסת קול, הציגה את 

הטכנולוגיה שלה ואפשרה למבקרים להתישב כמו במכונית, ולראות איך כל נוסע יכול לשמוע מוסיקה 

בלי אוזניות. בשנה הבאה תושק מכונית ראשונה מייצור סדרתי  -ו של רעהו שונה ובלי לשמוע את ז

 .עם הטכנולוגיה שלה
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Howes: Ford follows industry lead, 
taps talent in Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detroit’s road to Auto 2.0 keeps running through Israel, a tiny nation exerting 

big influence on the technologies driving autonomous vehicles. 

Ford Motor Co. on Wednesday is opening a research center in Tel Aviv, a hub 

bolstering the automaker’s global research and advanced engineering teams in 

China, Germany and Dearborn with expertise in connectivity, sensor 

technology, simulation, software and cyber-security. 

“It’s a very, very vibrant ecosystem here,” Executive Chairman Bill Ford said in 

an interview from Israel, adding that the Blue Oval has been active there with 

local tech scouts for nearly a decade. “It’s going to be an interesting place to 

be. So much of the entrepreneurial ecosystem comes out of the Israel Defense 

Forces.” 

The result is more than 7,000 tech start-ups in so-called “Start-Up Nation" — 

roughly 10% of which are automotive focused. Because Israel's domestic 

market is comparatively small, principals there are eager to partner with foreign 

companies to expand their reach, to commercialize their work and to help 

shape next-generation automotive technologies for self-driving vehicles. 



And in an auto industry facing the most consequential change since Henry 

Ford's moving assembly line enabled the masses to move, computer scientists, 

electrical engineers and software developers see a chance for advanced auto 

technology to affect millions worldwide, to make transportation safer, more 

accessible and more efficient to use only when needed. 

The Ford Research Center Israel will operate alongside SAIPS, a leading 

Israeli computer vision and machine learning company that Ford acquired three 

years ago. Its founder and CEO, Udy Danino, will be the Israel technical 

director for the new center that will start small with "a handful of people" and be 

expected to grow over time. 

Ford is not alone. The country also is home to automotive tech centers of 

General Motors Co., Daimler AG, BMW AG, and Volkswagen AG, among 

others. This week the Renault-Nissan alliance used EcoMotion 2019, a start-up 

community gathering built around mobility, to announce its plans to open an 

"innovation center" in Tel Aviv. 

Israel "really is a hotbed of technology innovation," says Ken Washington, 

Ford's chief technology officer. "The short answer is we're there because 

there's a high density of companies that could be of value to us. We're finding 

we need the scale and to accelerate." 

Rival GM already did. Long before its federally induced bankruptcy forced a 

brutal rationalization of its foreign and domestic footprint, the Detroit automaker 

quietly began in 1995 to operate in Israel. But it wasn't until January 2008, 

roughly 10 months before then-CEO Rick Wagoner would plead for a federal 

bailout, that Gil Golan returned to Israel to open and direct what's now called 

GM Advanced Technical Center Israel at Herzliya. 

Wisely unscathed by the bankruptcy restructuring, the center employs 350 

more than a decade later and could expand to 500. Nearly 80% are computer 

scientists or electrical engineers, one-third hold doctorates in their respective 

fields, and many of the GM hires come from elite military units like 8200 and 

Talpiot, whose members develop next-generation technology for the Israeli 

military. 

"The local people here are risk takers, for good or for bad," says Golan, himself 

a veteran of Unit 8200, the Israeli technical intelligence equivalent of the 

National Security Agency in the United States. "They have a can-do attitude. 

Very creative. Very disciplined. A strong sense of ownership. Strong 

entrepreneurship DNA in the culture." 

https://www.ecomotion.org.il/


That's not all. Israel boasts the world's No. 2 venture-capital sector, trailing only 

the United States. Roughly 4.25% of Israel's gross domestic product is spent on 

research and development, he says, the highest percentage in the world. Israel 

trails only China for the number of foreign tech companies listed on the tech-

heavy NASDAQ exchange. 

And the Silicon Valley tech giants? They're in Israel, too. Intel Corp. employs 

12,800 in Israel, including the folks it picked up in the $15.4 billion acquisition of 

what's now Mobileye Vision Technology Ltd., the Jerusalem-based maker of 

a vision-based advanced driver-assist system. Apple Inc. employs 1,700, 

its largest tech hub outside its Cupertino, Calif., headquarters. Google, 

Facebook, Amazon, Nvidia — all there. 

"The main driver," says Golan, "is the number of computer scientists and 

electrical engineers" in Israel, effectively making Tel Aviv second only to Silicon 

Valley for the kind of technical talent driving the Auto 2.0 spaces of mobility, 

electrification and, especially, autonomy. "The automotive sector is a latecomer 

to the game." 

Results don't come overnight, warns Golan, requiring leadership to understand 

the local business culture, its values and taking the time to build credibility with 

action. "You cannot cut corners here. Before (a) tech center will be strong and 

efficient, it will take years." 
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Renault et Nissan ouvrent un nouvel 

Innovation Lab en Israël 

 
Renault et Nissan annoncent aujourd’hui l’ouverture d’un centre de recherche basé en 

Israël dont les principales missions sont de travailler sur les capteurs pour les 

véhicules autonomes et la cybersécurité. 

Dans le cadre du développement de la conduite autonome, Renault et Nissan ont 

annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un centre de recherche basé à Tel-Aviv (Israël). Ce 

nouvel "Innovation Lab" – qui s’ajoute aux deux autres situés en Californie et à 

Shanghai – fait aussi l’objet d’un partenariat avec l’Israel Innovation Authority (IIA). 

Regroupant plusieurs start-ups israéliennes, ce centre de recherche a pour mission 

de développer les capteurs pour les véhicules autonomes et de travailler sur les 

problématiques de cybersécurité et de big data liées à ces nouveaux véhicules. 
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https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/25549-renault-et-nissan-ouvrent-un-nouvel-innovation-lab-en-israel
https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/25549-renault-et-nissan-ouvrent-un-nouvel-innovation-lab-en-israel


 

 

Renault: inaugure un Innovation Lab avec 
Nissan à Tel-Aviv 

 (CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce l'inauguration, avec Nissan, 

d'un nouvel Innovation Lab de l'Alliance, installé à Tel-Aviv (Israël). 

 

'Conçu d'après un modèle collaboratif unique avec des start-ups israéliennes, ce 

nouveau laboratoire fait l'objet d'un partenariat exclusif avec l'Israel Innovation 

Authority (IIA). Dédié au développement de capteurs pour véhicules autonomes, 

à la cybersécurité et au big data, ce laboratoire vient s'ajouter aux autres 

Innovation Labs de l'Alliance situés respectivement dans la Silicon Valley et à 

Shanghai', explique Renault. 

 

Ces nouveaux locaux doivent permettre à l'Alliance d'activer un modèle unique 

de collaboration avec des start-ups israéliennes, ainsi qu'un partenariat exclusif 

avec l'Israel Innovation Authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abcbourse.com/marches/renault-inaugure-un-innovation-lab-avec-nissan-a-

tel-aviv_472878_RNOp.aspx 

https://www.abcbourse.com/marches/renault-inaugure-un-innovation-lab-avec-nissan-a-tel-aviv_472878_RNOp.aspx
https://www.abcbourse.com/marches/renault-inaugure-un-innovation-lab-avec-nissan-a-tel-aviv_472878_RNOp.aspx

