
 , השתלבותה במערך התעבורה, והתקפות סייברללא נהגעתיד המכונית 
 

 אברהם טננבוים
 

החזון עצמו פשוט וברור, ואפשר לתארו במשפטים קצרים: אנחנו נקום בבוקר, ניכנס למכונית ללא 
ונאמר: "מכונית מכונית, קחי אותי לעבודה/ללימודים" )או לכל מקום שברצוננו לנסוע אליו(.  נהג

בנקודה זו נוכל לשכוח מהמכונית וממעשיה ולהתרכז בקריאת עיתון )דיגיטלי?( או בכל פעולה 
אחרת עד להגיענו ליעד. המכונית תניע את עצמה, תבחר בעצמה את הנתיב המתאים והצפוף פחות, 

  ."ותנהג בנחת ובזהירות לדרכה, עד אשר תודיע לנו בקול נעים ומלטף, "הגעת ליעד
 

הרעיון מבוסס על שילוב של המכונית האוטונומית, והמכונית המקושרת.  המכונית האוטונומית 
מחקה היא מזהה מכשולים, מכוניות אחרות, את תנאי הכביש הרלוונטיים וכן הלאה.  למעשה, 

שולחת , מקבלת אינפורמציה ומשתמשת בההמכונית המקושרת  . תפקידיו של הנהג בפועל
.  רק השילוב )כגון הרשויות(  ועם ספקי מידע שונים ,חת' עם מכוניות אחרותמשוח, 'אינפורמציה

של שניהם יכול להביא לחזון אחרית הימים.  מכונית אוטונומית לחלוטין ללא נהג שתוכל להחליף 
 את הנהג במכלול תפקידיו.

 
טובות.  מתחיל לאחרונה לגוז מסיבות  הממתינה "מעבר לפינה"ללא נהג חזון המכונית אלא ש

תהליך למעשה, המומחים מעולם לא הסכימו לו ודברו על תהליך הדרגתי ואיטי של עשרות שנים.  
ללא נהג יופנו לשימושים מוגבלים ומוגדרים ולאט לאט יורחב השימוש בהם.  ובכל שבו מכוניות 

 לכך. ןבמקביל לאמצעי תחבורה אחרים וייאלצו להתאים עצמשלב ושלב, אלו תסענה 
 

 לכך מורכבות וניתן לחלקן לשלושה 'גושי סיבות'.   הסיבות
 .  וחוסר בתשתיות(מחיר גבוה, הצד הכלכלי מסחרי )ריבוי מכוניות 'רגילות', א. 
 .(מוגבלת יותר ממה שסברנו בעבר)אינטיליגנציה מלאכותית הצד הטכני ב. 

 במכונית.ג.  שינוי במבנה החברה )רובה תעבור לערים( שישנה את עצם השימוש 
 

לדעתנו, נראה מעבר משימוש במכונית, לשימוש באמצעי תחבורה רבים ומגוונים שישולבו זה בזה 
באופן שיקשה להפריד ביניהם.  כתוצאה מכך, השאלה תהיה לא התקפות סייבר על המכונית 

ת כולל.  בעיות המכונית ללא נהג יהיו רק חלק מבעיוההאוטונומית אלא התקפה על מערך התעבורה 
 התעבורה הכלליות.

 
יתירה מזו, ייתכן שתוך כדי המהלך יצומצם פלאים השימוש במכוניות וכלי תחבורה אחרים 

 )אוטונומיים בחלקם( יהיו העיקריים שייעשה בהם שימוש.  רק בעתיד נוכל ללמוד זאת.
 

כרגע לכן, הצורך המשפטי צריך להתמקד לדעתנו בשימושים המוגבלים והממוקדים שאפשר 
ריך!( לעשות ברכבים ללא נהג.  רק בעתיד, עם ובהתאם להתפתחות התחום, ניתן יהיה לנסות )וצ

 ולאסדר את מה שיתברר )בעתיד( כי יש צורך לאסדר.
 

 ההרצאה תסביר ותחדד טיעונים אלו.


