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חזון  
המכונית  
העתידית
ללא נהג

?מהו



(?המרושתת)המכונית האוטונומית והמקושרת

המכונית המקושרת המכונית האוטונומית

  מקבלת אינפורמציה ומשתמשת
בה

שולחת אינפורמציה

'עם מכוניות אחרות' משוחחת

מכוניות  , מזהה מכשולים
את תנאי הכביש  , אחרות

.   הרלוונטיים וכן הלאה
מחקה תפקידיו של , למעשה

הנהג בפועל

.  רק השילוב של שניהם יכול להביא לחזון אחרית הימים
.מכונית ללא נהג שתוכל להחליף את הנהג במכלול תפקידיו
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המכונית המקושרת המכונית האוטונומית

  מקבלת אינפורמציה ומשתמשת
,  שולחת אינפורמציה, בה

עם מכוניות אחרות' משוחחת'ו

:מבוססת על

רשת האינטרנט

 (טלפון)רשתות תקשורת

מאגרי מידע ונתונים

גופים מרכזיים

מכוניות אחרות בזמן אמת

מכוניות  , מזהה מכשולים
.  תנאי הכביש וכן הלאה, אחרות
מחקה תפקידיו של , למעשה

הנהג בפועל

מבוססת על:

מצלמות אינספור

חיישנים למיניהם

רדאר

Lidar(לייזר-רדאר אור)

תוכנה רבה
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.  רק השילוב של שניהם יכול להביא לחזון אחרית הימים
.מכונית ללא נהג שתוכל להחליף את הנהג במכלול תפקידיו



G.I.Sלאילו יש להוסיף פיתוח ושילוב של 
 תלת' מפה'חברות מנסות ליצור כמהכבר לפחות ארבע שנים כמה-

(.HD maps)של הכבישים עם אלפי סימנים מימדית

ינסו לשלב זאת עם מידע של מכוניות נוסעים, לטווח הארוך.
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תחזיות קודמות של מכונית ללא נהג

התחזיות היו אופטימיות

להפליא

וכרגיל  

מוגזמות
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מידע
אזהרה

התרעה  

עזרה בנהיגה

התערבות  
בנהיגה

רכב  
אוטונומי

התפתחות רמת ההתערבות

(2009שקופית ששמרתי משנת )

הטכנולוגיות בנהיגה

201520102005 2020
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המפגר אחרי הטכנולוגיה הוא  ' החוק'ישנה טענה שרק 

.המפריע לכך

מהם היתרונות של מכונית אוטונומית  

'?אחרית הימים'מודל 
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מי  ... אמראמר ?  רחפנים
יבדוק אותו בעוד חמש 

?שנים

?אולי בכלל כיוון אחר לתחבורה
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אבל האם 

התחזית

?תתגשם



משלוש סיבות מצטברות–דעת המומחים שונה 

לייצר מכונית אוטונומית כיוםגם אם היינו יכולים . א
.  החזון לא היה יכול להתגשם כל כך מהר–

אנחנו לא יודעים לייצר כיום מכונית אוטונומית. ב ,
ולא ברור כמה זמן ייקח עד שנדע

כל עתיד התחבורה משתנה כולל עצם התפקיד  . ג
של מכונית
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נניח שהיינו יכולים כיום לייצר מכונית אוטונומית

כמה מכוניות מיוצרות בשנה ?

כמה מכוניות יש בעולם?

 נניח שכרגע מפסיקים כל המפעלים את ייצור המכוניות ומייצרים רק
?כמה זמן זה ייקח, מכוניות אוטונומיות

,  צריך מפעלים חדשים:תשתיות

לא בכל מקום , מומחים רבים

בעולם יש תשתית אינטרנטית  

כולל מתקנים , מספקת

עובדים שיוכלו לתפעל/מכונאים

את המערכות
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ולא , אבל אנחנו לא יודעים לייצר מכוניות אוטונומיות מלאות

ברור כמה זמן זה ייקח
במיוחד, מלאכותית התבררה כקשה יותר משחשבנואינטיליגנציה

.במקרים של חוסר וודאות והפתעה

 (.לכל הפחות בינתיים)המוח האנושי התברר כמוכשר הרבה יותר

.חבלות סייבר ועוד, טעויות, ועוד לא הזכרנו בעיות של בטיחות
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כל עתיד התחבורה משתנה כולל עצם התפקיד של מכונית
האוכלוסייה העולמית עוברת לערים צפופות שיצטופפו יותר.

הרבה אנשים משיקולי נוחיות ואיכות סביבה לא נוהגים.

  המכונית היא חלק ממארג תחבורתי כללי כשתפקידה הפרטי ובמיוחד
מצטמצם להפליא, הבעלות
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הדעה כיום על כיוון ההתפתחות שונה לחלוטין

השינוי יהיה בצעדים קטנים ואיטיים.

חלק מהשינויים יהיו בהליכה קדימה ואחורה של המצאות שלא תתממשנה.

 אלא  ' כוללניות'הראשוניים לא יהיו דווקא מכוניות ' האוטונומיים'כלי הרכב
ובתפקוד, ביכולת, במהירות, מוגבלים במקום

 ואוטונומיים יצטרכו  , מתקדמים, כלי רכב בסיסיים, ארוכה מאודלתקופה
.לחיות זה במקביל לזה

לתחזית זו יש השלכה מהותית על המדיניות הציבורית והחוקים הדרושים
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"סוגי האוטונומיה"-וNHTSA–ה 

'רמות האוטונומיה'לחלק את ונסיונותיש הרבה סוגים 

לעניננושאינם מהותיים , אין טעם להיכנס לסיווגים אלו

מה שחשוב הוא שנצטרך רגולציה מותאמת לרכבים בעלי רמות  

כשכולם פועלים  והשתלבות שונה במערך התעבורה , אוטונומיה שונות
ונוסעים במקביל
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השיטה הסינית

אלא , לא להתאים את המכונית ללא נהג לדרכים
להתאים את הדרכים לטכנולוגיה החדשה

גשרים  /בניית כבישים

וכלל תשתיות

לטכנולוגיה החדשה

לא מתאים כל כך למדינות דמוקרטיות: הבעיה.
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?הישראלית והעולמית?מה צריך להיות כיוון החקיקה

  יש בעיה כשהחקיקה מנסה להיות גלובלית

 יש לנסות ולהתמקד בתפקודים פשוטים וישירים

ולאט לאט להרחיב בהתאם

לתוצאות
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הרהורים אישיים?מה צפוי בעתיד

? (של המאה הקודמת)במה התעסקו שופטי התעבורה בשנות החמישים -
?ת/מי יודע, ובעוד שלושים שנה, כיום

התפתחות המצלמה הדיגיטלית  -

אבל נראה שכולנו נסע בתחבורה ללא נהגים  , קשה לי להעריך את הזמנים-
(?רחפנים( )לאו דווקא מכוניות)
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