
ברוכים הבאים לכנס איגוד השמאים  
ביוניון מוטורס  



אתגרים טכנולוגיים של טויוטה 
פריאבגבי 

יוניון מוטורס -מנהל מחלקה טכנית ואחריות 



טויוטה היום

▪Toyota10יכול ייצור עולמית הנושקת ל )יצרן הרכב הגדול בעולםM
.(יחידות בשנה

▪Toyotaהחברה הירוקה ביותר בעולם בנושא שמירה על איכות סביבה

▪Toyotaמדורגת בראש דירוג החברות הנערצות בעולם

▪Toyotaמשקיעה מיליוני דולרים במחקר ופיתוח

▪Toyotaה, חלוצה ביישום טכנולוגיות ההיברידית-Plug-in  ,

.FCEVורכב המונע מימן 





PRODUCT & MARKETING STRATEGY ABC

FIRST MASTER



PRODUCT & MARKETING STRATEGY ABC

FIRST MASTER



2030מבט ל -מכירות לפי מערכות הנעה 
מרכז הכובד יהיה היברידי–גם בעוד עשור 

2020 2025 2030

קונבנציונאלי

וחשמלי-פלאג אין 

היברידי

15% 15%

15%
30%

Source: EU30

70%

55%



PRODUCT & MARKETING STRATEGY ABC

FIRST MASTER

אין פתרון פשוט במעבר לטכנולוגית הנעה חלופית

אין-יהיו חשמליות או פלאג2030מהמכוניות שימכרו באירופה ב 30%דמיינו כי 

265 mill KWh

סך מצברים נדרשים

TME

79 bill KWh

סך אנרגיה נדרשת לטעינה

McKinsey

= 9x
כורים גרעיניים לייצור חשמל

?



מאשרת את התחזית–עצמה  CAFÉ רגולציית
corporate average fuel economy 

81g CO2 / km 59g CO2 / km95g CO2 / km

2020 2025 2030

- 15% vs 2020

- 37.5% vs 2020



PRODUCT & MARKETING STRATEGY ABC

FIRST MASTER

,ואצלנו
עלייה דרמטית באחוז כלי הרכב ההיברידיים מסך מכירות החברה

26%

38%

51%

74%
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2016 2017 2018 2019PRIUS 1997

-היום כ  85%





Toyota Mobility Roadmap
V

EH
IC

LE
 S

IZ
E

DISTANCE

FCEVs

BEVs

HEVs
PHEVs

Short distance use | 
Small home-delivery 
vehicles

Personal mobility

MaaS Applications

Passenger cars

Forklifts

Delivery 
trucks

Full-size trucks

Route buses

Decarbonisation is inevitable



רכב עם טכנולוגיות אוטונומיות  



TSS 2.0 D/C: sensors
ADAS Sensors: Toyota Safety Sense 2.0 D/C

Ultrasonic Sensors

Millimeter
wave
Radar

BSM
Radar
24GHz

BSM
Radar
24GHz

Camera

Ultrasonic Sensors

Rear 
View 

Camera



Pedestrian detection
(day/night)

Cyclist 
Detection

(day)

Collision
Mitigation

Support

Emergency Steering 
Assist

TSS 2.0 D/C: Functions

TSS 2.0 D

TSS 2.0 C



TSS 2.0 D/C: Calibration
Calibration made easier for TSS 2.0 C:

• Flat surface target calibration for Millimeter Wave Radar Sensor

• Driving adjustment calibration for Millimeter Wave Radar Sensor and Forward 
Recognition Camera



רכב מקושר  



יוניון מוטורס-? מי אנחנו

החלה את פעילותה בשנת , יבואנית טויוטה בישראל, יוניון מוטורס▪

1991

אנחנו יבואן הרכב הראשון בישראל שאימץ את שיטת הפעלת סוכנויות  ▪
:4S-מורשות בשיטת ה

Sales- Service- Spare Parts- Second Hand

שמונה  -מקריית, הסוכנויות המורשות שלנו פזורות ברחבי הארץ34▪

ועד אילת



?איזו מותג רכב נתפס בעינייך כמותג בעל השירות הטוב ביותר

N=508בקרב כלל הלקוחות

32%

15% 13% 13% 11%
6% 5% 3% 2%

טויוטה הונדה יונדאי קיה מאזדה ניסאן רנו פורד דאציה

נתפס כמותג בעל השירות הטוב ביותר בקרב  יוניון מוטורס מותג טויוטה של מוסך מורשה 

לקוחות מוסכים מורשים

18





מדרג הסמכות טכניות של טויוטה





מדרג הסמכות בנושא תיקון מרכב והצבע  

Bonding and 
Riveting

Welding

Res/MAG/
MIG

R&R Panel / 
ADAS Level 1

Small Damage
Level 1

Medium 
Panel 
Level 1

Aluminum
Panel Level 1

Hybrid/FCV
Level 1

Structural
Repair

Glass Repair / 
Replace

Plastic
Restoration

Level 1

Level 2

Level 3

Small Damage
Level 2

Medium 
Panel 
Level 2

Putty Shaping 

and Sanding

ADAS

Level 2

Hybrid/FCV
Level 2

Level 1 
Certification

Level 2 
Certification

Competence
Level  3

Level 3 
Certification

Competence
Level 2

Toyota Way
Tech Doc

Competence

Level 1



-מערכת הבטיחות של טויוטה 
TOYOTA SAFETY SENSE



TOYOTA SAFETY SENSE

What it is not …

להחליף  נועדה אינההמערכת 

לנהוג  חייבהנהג . את הנהג

לכל ולצייתברכב באופן בטוח 

אחר כל ולמלאחוקי התנועה 

הוראות הבטיחות  

What it is …

המערכת מספקת לנהג סביבת  

ומסייעת לו  נהיגה בטוחה יותר 

ממצבים  ולהימנעלהתכונן 

מסוכנים תוך כדי הנסיעה

:ייעוד המערכת▪

:ליצור סביבת נהיגה בטוחה יותר✓
.להפחית תאונות דרכים-

.    לעודד את הנהג לנהוג בצורה בטיחותית בכל נסיעה-



Toyota Safety Sense 2.0 D/C: Overview 
1st Generation System

TSS (CSP*)

MONO CAMERA DETECTS:

• Vehicles
• Lane markers
• Car lights and ambient light at night.

LASER SENSOR:

• Measures distance and relative speed.

Mono camera & laser sensor

2nd Generation System
TSS2 (D/C*)

HIGH-RESOLUTION MONO 
CAMERA DETECTS:

• Vehicles
• Pedestrians during daytime
• Pedestrians during night-time
• Cyclists during daytime
• Lane markers
• Car lights and ambient light at night.

COMPACT MILLIMETRE WAVE RADAR:

• Measures distance and relative speed
• Works at long range and high speed
• Wide recognition range.

Compact millimetre wave radar

High-resolution mono camera

1st Generation System
TSS (GSP*)

MONO CAMERA DETECTS:

• Vehicles
• Pedestrians
• Lane markers
• Car lights and ambient light at night.

MILLIMETRE WAVE RADAR:

• Measures distance and relative speed
• Works at long range and high speed.

Millimetre wave radar

Mono camera

*Internal name only



1st Gen System 2nd Gen System

System Specification
TSS (CSP) 
– type C

TSS (GSP) 
– Type P

TSS2 (D) TSS2 (C)

Availability in Europe 2015 2015 2018 2020

Collision Avoidance 
and Protection 

Pre-Collision System (Vehicle Detection) ✓ ✓ ✓ ✓
…with Pedestrian Detection ✓ ✓ ✓
…with Pedestrian Night-time Detection ✓ ✓
…with Cyclist Detection ✓ ✓

…with Intersection 
Turn Assistance

(Across path of car) ✓
(Oncoming pedestrian) ✓

...with Emergency Steering Assist (Pedestrian Detection) ✓
Road Sign Assistance Road Sign Assist ✓ ✓ ✓ ✓

Speed Assistance
Full Range Adaptive Cruise Control ✓ ✓ ✓
Intelligent Adaptive Cruise Control ✓ ✓

Lane Keeping Assistance

Lane Departure Alert ✓
LDA with Steering Control ✓ ✓ ✓
Lane Trace Assist ✓ ✓
Driver Attention Alert ✓ ✓ ✓

Visibility Support Automatic High Beam ✓ ✓ ✓ ✓

SYSTEM AVAILABILITYToyota Safety sense 2.0 D/C: system Availability



TSS 2.0 D/C: sensors— ADAS Sensors: Toyota Safety Sense 2.0 D/C

Ultrasonic Sensors

Millimeter
wave
Radar

BSM
Radar
24GHz

BSM
Radar
24GHz

Camera

Ultrasonic Sensors

Rear 
View 

Camera



TSS-היישומים במערכת ה 

מערכת קדם התנגשות

מחליף אורות אוטומטי התראת תמרורים 

בקרת שיוט דינאמית התראת סטייה מנתיב



מאפייני המצלמה
Forward Recognition Camera



מאפייני המצלמה
Forward Recognition Camera

CAR

TRUCK

MEMORY



מאפייני המצלמה
Forward Recognition Camera



LDA-  מנגנון להתראת סטייה מנתיב

עם בקרת היגוי וסטיית הרכב



LDA-מנגנון להתראת סטייה מנתיב

LDA
Lane Departure 

Alert

.Iהתראת סטייה מנתיב



LDA-מנגנון להתראת סטייה מנתיב

.IIבקרת היגוי



LDA-מנגנון להתראת סטייה מנתיב

.IIIבקרת היסחפות

מאפייני נסיעת הרכבניתוח
בצג מחשב הכתובית

הדרך

הנהג אינו מרוכז בנהיגה
Would You Like to 

Take Rest?של הנהג מוסחת דעתו  /
הנהג עייף ונרדם לרגע

"מנקר"–הנהג עייף 
Please Take 

a Rest



סטייה מנתיב כולל התראת עייפות



TOYOTA)מתוך ספרות ! )ההנחיה להשתמש בשמשה מקורית בלבד



התקן הרדאר

+/- 200 m 

המרחק  את למדודתפקיד התקן הרדאר ▪

.מהרכב  הנמצא לפניםוהמהירות היחסית 

DRCC, PCS.–משמש לתפקודי ▪



PCS-המערכת למניעת התנגשות



DRCC
Dynamic
Radar
Cruise Control

DRCC-בקרת שיוט דינאמית



ברירת 

מחדל

DRCC-בקרת שיוט דינאמית



בקרת שיוט משולבת עם זיהוי תמרורים



LTA–שמירה על מרכז הנתיב



PCS–מנגנון למניעת התנגשות

, מארבעה תפקודי עזרמורכבת PCS–המנגנון למניעת התנגשות ❖

.המסייעים לנהג להימנע מתאונות אפשריות בדרך

PCS
Pre-Collision 

System

מנגנון קדם 

התנגשות

PBA
Pre-Crash 

Brake Assist

כוח עזר 

לבלימה קדם  

התנגשות

התראת 

התנגשות 

מלפנים

PA
Pre

Collision 
Alert

בלימת 

חירום  

אוטונומית

PB
Pre

Collision

Brake



PCS-המערכת למניעת התנגשות

התראה

FCW
Forward 
Collision 
Warning



PCS-המערכת למניעת התנגשות

BRAKE

BRAKE

Boost

PCS Brake

Normal Brake

B
ra

ke
 P

re
ss

u
re

הגברת כוח הבלימה
PBA

Pre-Crash 
Brake Assist



PCS-המערכת למניעת התנגשות

AEBבלימת חירום אוטונומית
Autonomous 

Emergency Braking



בפני התנגשות גם כאשר הרכב  תפקוד סיוע כניסה לצומת מזהיר את הנהג

פניה/ בזמן עיקול , נמצא בתוך צומת

מזהה את הרכב המגיע ממול  (  ימינה/ שמאלה )הרכב בעיצומה של הפניה 

וחוצה את הצומת

PCS-המערכת למניעת התנגשות

תפקוד סיוע כניסה לצומת



בפני התנגשות גם כאשר הרכב  תפקוד סיוע כניסה לצומת מזהיר את הנהג

פניה/ בזמן עיקול , נמצא בתוך צומת

מזהה הולך רגל הנע ישר לכיוון  (  ימינה/ שמאלה )הרכב בעיצומה של הפניה 

וקיים חשש סביר לפגיעה  ( פנים מול המצלמה)נתיב הנסיעה 

PCS-המערכת למניעת התנגשות

. Vזיהוי חציית הולך רגל



כאשר המערכת מזהה כי קיימת אפשרות גבוהה להתנגשות עם הולך רגל

תפקוד העזר יגביר את  , והנהג החל לסובב את ההגה לצורך מניעת ההתנגשות

כוח סיבוב גלגל ההגה כדי לסייע בהתחמקות מפגיעה  ויתקן באופן אוטומטי  
מנת למנוע את סטיית הרכב מהנתיב  -על

הנהג מסובב את ההגה

STEERING 
AVOIDANCE 
SUPPORT

LANE DEPARTURE 
AVOIDANCE SUPPORT

ACTIVE EMERGENCY 
STEERING FUNCTION

אזהרה  
קולית

PCS-המערכת למניעת התנגשות

. VIהימנעות מהתנגשות בהולך רגל



סיוע לפנייה בצמתים



סיוע לתמרון מסוכן



?TSSמתי נדרש לכייל את הרדאר של מערכת 



?TSSמתי נדרש לכייל את הרדאר של מערכת 





• Overall 
• Advanced park controls the acceleration, braking, steering and shifting to support the driver when parking or leaving the parking space.

ADVANCED PARK

Model Mirai bZ4X

System control

Steering  

Vehicle speed  

Shift position  

Support 
environment

Line  

Space  

Memory function  

System 
operation

Perpendicular 
parking

Reverse  

Forward - 

Perpendicular 
exiting

Reverse - 

Forward - 

Parallel parking  

Parallel exiting  

Remote control function - 



• The Remote control function can provide remote parking assistance from outside the vehicle using the smartphone. 

ADVANCED PARK – REMOTE CONTROL FUNCTION

The vehicle moves when the customer operates 
the smartphone.



סייען חניה שמפעיל בלמים –אולטראסונייםחיישנים 6•

360עבור מערכת -מצלמה קדמית •

עבור מערכת תנוע חוצה מלפנים ראדריםשני •
DRCCו PCSאחד עבור מערכות ראדר•

חיישנים על פגוש קדמי10



הסרת פגוש  / תהליכים אותם יש לבצע בעת החלפת 
חניה התומך המפעיל בלמים סייען ברכב עם 



אותם נדרש לבצע בהתאם להחלפת החלק ברכב  כיוליםטבלה המרכזת 
בעל סייען חניה המפעיל בלמים   



• EDSS operation

• If the driver becomes incapacitated due to sudden illness while driving, EDSS controls the vehicle to decelerate and stop within its lane.

EMERGENCY DRIVING STOP SYSTEM Video available on AMS



• EDSS operation

• Detection: Erratic steering or lack of driver activity is detected.

• Warning: The system alerts the driver to resume driving operation.

• Action: If the driver does not react, the system decelerates the vehicle to a complete stop.

EMERGENCY DRIVING STOP SYSTEM

6 sec.13 sec.

Normal Hand-off

Video available on AMS



Calibration: Preparation for calibration video



(BSM)ניטור נקודות מתות 
BLIND SPOT MONITOR



(BSM)ניטור נקודות מתות 
BLIND SPOT MONITOR

:התנאים לפעולת המערכת▪



(BSM)ניטור נקודות מתות 
BLIND SPOT MONITOR

שמאלBSMחיישן  

חיישן   

BSM
ימין

מצלמה  

אחורית



(BSM)ניטור נקודות מתות 
BLIND SPOT MONITOR

-טווח האיתור ▪



(BSM)ניטור נקודות מתות 
BLIND SPOT MONITOR

–נורת ההתראה מהבהבת ✓
.  הפעיל את מתג האיתותבצד בו הנהג , המערכת מזהה רכב באזור שטח מת

–נורת ההתראה דולקת קבוע ✓
כשמאותר  רכב באזור שטח מת של מראות הצד החיצוניות או שהוא מתקרב 

.במהירות  מאחור אל תוך אזור השטח המת

.נורת ההתראה תידלק בצד בו אותר הרכב-



(RCTA)זיהוי רכבים חוצים מאחור 
Rear Cross Traffic Alert



:התנאים לפעולת המערכת▪

(RCTA)זיהוי רכבים חוצים מאחור 
Rear Cross Traffic Alert

.פעילRCTAתפקוד ✓

.Rידית ההילוכים משולבת למצב ✓
.ש"קמ8-מהירות הרכב היוצא מהחניה מתחת ל✓

ש"קמ8-28מהירות הרכב החוצה נע בין ✓



:רכיבי המערכת▪
.BSM–חיישני הרדאר של מערכת ניטור הנקודות המתות 2-

.נורות התראה במראות הצד-

.זמזם התראה-

(RCTA)זיהוי רכבים חוצים מאחור 
Rear Cross Traffic Alert

שמאלBSMחיישן  

חיישן   

BSM
ימין

מצלמה  

אחורית

זמזמם 

התראה



(RCTA)זיהוי רכבים חוצים מאחור 
Rear Cross Traffic Alert

נורות, רכב המתקרב מצד ימין או מצד שמאל-כשהמערכת מזהה כלי✓

בהתאם לצד ממנו )החיווי במראות הצד החיצוניות יתחילו להבהב 

(.  מגיע הרכב החוצה

.יישמע צפצוף אזהרה מזמזם ההתראה✓



דגמים המצוידים במערכת סייען חניה המפעיל בלמים  
BSM + RCTA



אזורים בפגוש שאסורים לכל תיקון  

כשהרכב מצויד במערכת זיהוי שטח 
BSMמת 



BSMראדרהחלפת 




