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בשעות השיא   ר"למעמקדמי המילוי של הרכב הפרטי בצירים הרדיאליים המוליכים 

  1.21א ו "במטרופולין ת 1.13הם נעו בין  2015פ תצפיות מ "ע. נמוכים יחסית

 .  בערב 18:00בהתאמה בשעה  1.41ו  1.32ל  בבוקר 8:00במטרופולין חיפה ב 
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 2048שנת 

התנועה  . צ קבועים ואין רכב בבעלות פרטית"אין קווי תח*
מנוהלת באמצעות מערכת ממוחשבת הניזונה מפניות  * הנותרת

מאות אלפי כלי רכב  / נוסעים באפליקציות לחברות בעלות עשרות
 (.  העתידיות" דן"וה" אגד"ה)אוטונומיים ( מושבים 2-8) קטנים

מבקש הנסיעה מקבל שירות מהיר אליו מצורף לרוב נוסע או יותר  *
שעות מסויימים עתירי  / באזורים(. מותנה בשעת היום והמקום)

 .  ביקוש לא תתאפשר נסיעת נוסע בודד אלא בקטע קטן מהדרך

 . לחילופין יינתן שירות לנוסע בודד אך במחיר גבוה מאוד*

צ במתכונתה הנוכחית יגדיל את מספר כלי  "האם ביטול התח*
 !לא –? הרכב

לימודים  , לעבודה, בסייבר" נסיעות"יבוטלו ויהפכו ל השיגרהחלק גדול מנסיעות * 
נסיעות מקומיות קצרות יערכו יותר . חלק נוסף ישנה מאפיינים. פגישות ועוד

 (.  לא דווקא אופניים חשמליים)באמצעים חשמליים אישיים 



  עם באזורים בודד לנוסע שירות לתת (ככלל) יורשו לא רכב ציי בעלות חברות
   .הגודש ביטול את שימנע מי יהיה לא פרטי בשימוש רכב בהעדר .ביקוש עודף

  נפח בהווה האוטובוסים נוסעי להסעת שיידרש הרכב כלי במספר גידול חרף :שלעיל בדוגמא
   .הגודש לביטול והותר די .48% עד 22% ב מ"יר במונחי ירד הכולל התנועה

 סוג רכב
מספר  

 הנוסעים

 מצב נוכחי
כלי רכב אוטונומיים נדרשים להסעת מספר 

 הנוסעים הנוכחי בכל סוג רכב לפי מקדם המילוי

 לרכב 3 לרכב 2.5 לרכב 2 מ"ביר כלי רכב

 233 280 350 600 600 700 פרטי

 13 16 20 20 20 40 מוניות

 13 16 20 7 4 40 הסעות

 73 88 110 16 8 220 קווי אוטובוסים

כ"סה   1,000 632 643 500 400 333 

 :  תפוסת הדרך במספרי אינדקס
 52 62 78 100 100=נוכחימצב 



 מבנה הפעלת הרכב האוטונומי

 .  מיליון תושבים 15צפויים להיות כ  2048בישראל של שנת •

מיליון כלי רכב  6.6בהמשך למצב הקיים יהיו בארץ בשנה זו כ •

 .  440לפי רמת מינוע ממוצעת של  –פרטיים 

מיליון כלי רכב אוטונומיים   3.5- 3.0כתחליף לכך יהיו בארץ כ •

 .רובם המכריע בידי כמה חברות שירות(. כמספר כלי הרכב כיום)

לרבות  , הם ינצלו את שטחי החניה הציבוריים והפרטיים הקיימים•

 .  בחניוני בתים משותפים

 .  הם לא ידרשו תשתית רבה נוספת של כבישים מעבר לקיים היום•

מחירי  , יקבעו כללי שירות של זמני אספקת שירות מרגע ההזמנה•

 .  שירות לסוגי שירות שונים

 .  תהיה אפשרות לנסוע בתאי נסיעה אישיים•

 .  מקום יקבע מספר נוסעים מינימלי לנסיעה -בחלונות זמן•

לפי שעת הנסיעה ומסלולה כך שהביקוש יווסת   ימוסוהנסיעות •

 .  וימנע גודש

 



 פרטים ומשמעויות

שיהיו  נתיבי העדפה / צים"נתהתנועה תתנהל בתשתית הקיימת ללא •

 .  מיותרים

בשל ביטול מרכיבי שכר הנהיגה וצמצום  הנסיעה תהיה זולה מאוד •

 .  ניכר מאוד בעלויות רכישה ותחזוקה של כלי רכב

שרמת השירות   -קווי רכבת תחתית/ לא יהיה צורך בקווי רכבת קלה•

 .  האוטונומיבהם תהיה גרועה ביחס לדגם התחבורה 

שיזונו באמצעות רכב  -לרכבות בין עירוניות למרחקים ארוכים שונהדין •

יהיו קטנים  הנוסעים לרכבת " איגום"במקרה זה חסרונות . אוטונומי

 .  ביחס לתועלת בקו מסילתי ארוך

ולא  , התרחיש שהוצג לעיל אינו דומה לשום מערכת קיימת בהווה•

 .  ניתנת להערכה על בסיס דגמים שירות קיימים

ניתן לסכם אותו כמערכת המספקת שירות יעיל וגמיש כרכב פרטי בלי  •

 .  כגון גודש נילוותעול אחזקת הרכב ותוצאות 

 



מה לעשות בזמני הנסיעות הארוכים שיתקצרו הן ברכב  *

 ?  פרטי והן בתחבורה הציבורית

שלא יושקעו   ח"השמה לעשות במאות מיליארדי *

 ?  במערכות הסעת המונים

 

 

 

 

    



 מדיניות לטווח הקצר –ועד שימומש חזון השירות האוטונומי ...

 :הפרטי ברכב מושכל שימוש 

  עירוניות בין בדרכים העדפה נתיבי י"ע לרבות ,פרטי ברכב משותפות נסיעות עידוד•
   .שמתאפשר במקומות עירוניות בדרכים וכן ,אלה רכב לכלי

 .בתשלום פרטי ברכב נוסעים הסעת שתאפשר "רגולציה דה"•

 .שיתופי לרכב בחניה העדפה•

   .בבוקר נסיעות הקדמת בעיקר -הנסיעות בעיתוי שינוי עידוד•
 

 ומשולבת ציבורית תחבורה

  בשאטלים הדרך והמשך "וסע חנה" לחניון :צ"תח עם משולבות נסיעות עידוד•
 (א"בת המהירים הנתיבים רשת לפיתוח בהמשך) עבודה מקומות של או כללים

 את בהדרגה שתחליף ,פרברית העירונית במערכת אקספרס קווי שכבת תכנון•
 .המאסף קווי מערך

 

 בסייבר "נסיעות"ב רכב נסיעות החלפת

 .הבית מסביבת או מהבית עבודה ותימרוץ עידוד•

  .ועוד וידאו ,ועידה שיחות באמצעות עבודה פגישות ,מרחוק לימוד ותימרוץ עידוד•
 

 "חכם מיסוי" באמצעות ביקושים ניהול

 פ"ע נסיעות תמחור באמצעות לעיל למתואר והכוונה המיסוי במערכת שינוי•
 (טרכטנברג מנואל 'פרופ הצעות ,"לירוק נעים" הרחבת) מילוי מקדם /זמן/מקום

 תודה    


