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ISERD aims at maximizing the benefits of Israel’s 
participation in the Framework Programmes (FP) 



EU's main funding instrument for R&D (since 1984) 

Goals: 

Strengthen the scientific & technological base of European 
Industry   

Support EU policies and address major Societal Challenge 

Create a “European Research Area” (ERA)  

 

Covering all major scientific and technological disciplines 

Targeting the major European industrial sectors 

HORIZON2020 European Framework Program 

 



Funding Members of H2020 



Progression of FP budgets over time 



Encouraging Israeli entities to participate in the FPs  
and other related programmes 

An interface between the Israeli government  
and the European Union for all FP matters 

Representing Israel in the programme committees  
of the European Commission 

National Contact Point (NCP) for the different themes in the FPs, 
and the Israeli partner in networking projects 

Assistance throughout projects’ submission and management  

Information dissemination 

ISERD 



The H2020 program 

Societal Challenges 
(€29.7 B) 

Spreading Excellence (€0.8 B) 

EIT (€2.7 B) JRC (€1.9 B) Euratom (€1.6 B) 
Science for Society (€0.5 B) 

Industrial Leadership 
(€17 B) 

Excellent Science 
(€24.4 B) 

Health (€7.5 B) 

Food (€3.9 B) 

Energy (€6 B) 

Transport (€6.3 B) 

Climate (€3 B) 

Security (€1.7 B) 

Inclusive Societies (€1.3B) 

European Research 
Council (€13.1B) 

Future & Emerging 
Technologies (€2.7B) 

Marie Sklodowska-
Curie Actions (€6.1B) 

Research  
Infrastructures (€2.5B) 

 

Access to Risk 
Finance (€2.9 B) 

Innovation in SMEs 
(€0.6 B) 

Leadership in Enabling  
& Industrial Technologies 
• ICT 
• Nano, New Material 
• Biotechnology 
• Space 

 
(€13.5B) 



-התחבורה בתחום פ "מואתגרי   
 
 

 האירופאיפי האיחוד החזון על 
 
 

 (פ"תחומי מו 16)



 של נהגים( התנהגות, העדפות, צרכים)הבנת וחיזוי הדינמיקה 1.
םיעבונתוגהנתהייוניש:מ•

םייונישטכנולוגיים•

םייוניש-םיימונוקא(םייתביבסםיאשונלתועדומהתיילעאמגודל\תומייק)סוציו•

תונורתפחותיפלןווכלוןילמוגהתועפשהתאןיבהלידכשרדנרקחממתאימים•

 

 (knowledge toolbox"  )ארגז הכלים"עדכון .    2
ילכלשחותיפשרדנ,םישדחיוזיחוהכרעהסימלוציה•

םייתרוסמהםילכה(םילדומ,םינותנינבמ)םייטנולראללםבורבוכפה–ונתשהםירטמרפה•

ךרע,ףסכהךרע,תויתרבחתועפשה,)...הזמן)

וכפהםישדחםינתשמ:תוחונ,תוחיטבוןוחטיב,....למרכזיים•

םישדחםילכ(Big data, IoT)ורקימתנזהםירשפאמ-ןמזבתוטלחהתלבקםירשפאמשהטאד•

אמיתי

בתחבורה פ "נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

 מודליים-טכנולוגיות ופתרונות מולטי. 3

תונורתפםישרדנםיללכתמההרובחתהיגוסלכתא(ריוא,השבי,םיו)•

 

 

 יעילות אנרגטית בכל סוגי התחבורה \תחבורה ירוקה . 4

םיילמשחבכרילכףודעתבהובג....•

םגךאתונורפתםירחאםיקורי–םיידירביה,יפילחתםיקלד-שומישםיקלדב•

אורגניים/ביולוגים

הקוריהרובחת–רתויבבחרהןבומב•

רקחמ:לקידום•
,םינושבכרילכיגוסלשתיתביבסההעפשהלםידדמרגולציה•

עוציבידעיתרדגה–םידעיבהדימעהוםיעוציבהרוטינודועית•



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

 השפעת שינויי אקלים \המעבר לתחבורה ירוקה על הכלכלה השפעת . 5

לעםתעפשהוםישדחםייקסעםילדומהכלכלה•

ךרעלעהרובחתבםייונישתעפשהקרקעות•

םילקאייונישתעפשה(לשינוציקריואגזמלתודימע:תויתשת,םיסוטמ)•

ןונכתיכילהתלומםואית,םילקארוטינעירוני•

לשבררפסמםעהיגרניס:תויתלשממותוימדקאתוריזסקטורים•

 

 נושא בריאות הציבור כפרמטר מרכזי בתחבורה  קידום . 6 

הרובחתילכמורוקמשםוהיזלרוביצהלשהפישחהתדימתכרעה(לעשערתעפשהללוכ•

(הבריאות

הרובחתבשומישלשתיבויחההעפשההלערקחמציבורית•

שומישלשתיבויחההעפשההלערקחמ,הכילה(טרופס)באופניים•



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

 תחזוקה. 7
תיביטקפאוהליעיהקוזחתל-תלחותתלדגהםיייחהתויתשתלשטכולוגיות•

•Predictive  maintenance

•Self-maintaining / self-repairing systems

םייטירקםירטמרפלשקוחרמרוטינלןנעתמרופטלפועדכון•

 

 בטיחות. 8 
תוחיטבלםיטרדנטסתרדגהורקחמשרדנ:תילמשחהרובחת,תיטמוטואהרובחת,םינפחרב•

םיינפואיבכורולגריכלוהתובלתשהבתנועה•

םירבגוםישנןיבהגיהנילדבה•

םילהנוהיצלוגרןוכדעתונוישרלישילשהליגהתייסולכוארובע•

ןוציקישיחרתלםינוכיסלוהינתויגטרטסא:םיינוציקריואגזמיאנת,תודיעהמדא,קותינשונים•

,תופקתהרוריט/רבייסיעשפחשמל



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

 בתחבורה ודיגטליזציהאוטומציה עידוד . 9

רתויהליעיוהחוטבהרובחתרשפאי•

היצמוטואדודיע,תויאשמ,תירוביצהרובחתותובכרברכבים•

שומישדודיעםינפחרבהרובחתיתורישל•

החטבאתוכרעמחותיפ–םישיחרתהלכלתוסחייתה:םדאיקזנ,רורט,רבייסיעשפ•

םילשכוטכניים

 

 תנאי מסגרת להצלחה של מודליים עסקיים חדשיםיצירת . 10

םייקסעםילדומוםישדחםינקחשתסינכבקע:חדשים•

לעהעפשההתארוקחלשיטיירופרוקהםייתרוסמה•

םישדחהםילדומהותויתרוסמהתורבחהןבבלשלןתינדציכ•

םישדחהםילדומבםינותנלוהינ–big data: םינותנהתוכיא,תונימז,תויטרפהתרימש•



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

על מנת לקדם תחבורה , משפטיים ורגולטורים מימדיםכולל , ממשל גמישפיתוח . 11

 ירוקה חדשנית ותחרותיות, בטוחה, אתית

תושדחתויגולונכטלהלקמהיצלוגר(גוסמרקיעבdisruptive technologies)  - אדוול•

הסינכלושכמהווהמהניאהיצלוגרהשלשוק

תיטמוטואהרובחתלהיצלוגר\םינפחר•

תוכרעמלהיצלוגרBig data– השיגויוהיז,החטבא,תוחיטב,תויטרפ•

הרובחת:ןוגכהיצמוטואלרבעמיכילהתלעםירחאםירוטקסמדומללאוטומטית•

,םילמנתויתשת,תויטמוטואתויתחתתובכרמפעלים

 

 פתרונות תחבורה למען (KET) טכנולוגיות מפתח . 12

הירקחמבםבלשלוהרובחתלשםידחוימהםיכרצהתארידגהלשיKETs – םירמוח•

,הקינורטקלאוננ,םימדקתמדוביעורוציייכילהתמתקדמים



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

 איסוף ואכסון אנרגיה    -חשמלית תחבורה . 13

תילמשחהניעטתויתשת(יטרפ,ירוביציצח,ירוביצ)–ידכךותהניעטלתויגולונכטללוכ•

נסיעה

היירטבהיעוציברופיש–ליעיילמשחןוסכא,תוחיטבלעהרימשלליבקמב•

לרושיקgrid•

 

 (resilience)אבטחה וכושר התאוששות  .14

 העונתהתאתובכעמןניאותוינרדוחןניאשןוחטיבתוקידב(ןוגכuser profiling, face•

screening technologies, abnormal behavior recognition – יגוסלכל)התחבורה

שומישבןוחטיבםינפחרב–דחוימביתייעבאשונ•

רבייסיטירויקס•

 העיסניתורישבןוחטיב,uber,...קבוצתית•

פתיאפוריאההיישעתהתויתורחתלערומשלידכםגיחרכה"המו•



פ לשנים הקרובות"נושאי מו תעדוף  

(החזון על פי הנציבות האירופית)  

 לתחבורה Big Dataפלטפורמת . 15
•Big Dataיופצהרובחתבםייזכרמהתונשדחהימוחתמדחאתויהל

יאשונ,םינותנבהערלשומישתעינמ,תויטרפתחטבארגולציה•

בשומישbig data הרובחתיתורישלשהיצזימיטפואל•

בשומישbig data הרובחתיתורישלשםישדחםייקסעםילדומחותיפל•

 תוכרעמPassenger Name Record (PNR)•

 

הסביבתיים  , הרגולטוריים, מחקר על ההשפעה הצפויה של השינויים הטכנולוגיים .16

 והתנהגותיים בתחום התחבורה
לעתיטמוטואהרובחתלרבעמהתעפשהרקחלעשגדהחברה•

רצקחווטלתועפשהוארוך•

תיזחת,םייופצאלוירנצס,םתיאתודדומתהוסיכונים•

ירוזאבוםירברפבהעפשהלעןהוםינוריעםירוזאבהעפשהלעןהרקחמ\םיירפכםירוזאספר•



www.iserd.org.il 


