
 המכונית האוטונומית 
 ?נקודת השיא או השפל של המכונית

 ר משה גבעוני"ד

 היחידה למחקר תחבורה

 אביב  -אוניברסיטת תל, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 2014נובמבר  27יום חמישי  -לתחבורה בישראל  למערכות תבוניות  7-ההכנס 



2 

 היחידה למחקר תחבורה
 (2014נפתחה באפריל )

 :מטרות

 מחקרית בתחום הניידות והתחבורה  מצוינות לפתח מוניטין בינלאומי של •

 ולהביע בו עמדה עצמאיתבישראל בנושאי מדיניות תחבורה לקדם דיון ציבורי •

הכלכליות והסביבתיות של התחבורה  , להבין טוב יותר את ההשלכות החברתיותשואפת "

 ."  במרחב ובזמן ובמטרה לקדם מדיניות תחבורה בת קיימא
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Travelling distance per person per full day,  

1800-2000, France (excluding walking) 

Source: Grübler, A (2004) Technology and Global Change, Cambridge: 

Cambridge University Press .  

Demand for Transport  

? 
Peak car? 
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The Autonomous (Driverless) car  

Geneva Motor Show: Passengers' view of driverless cars 
BBC News, Geneva 5/3/2014 (http://www.bbc.com/news/business-26433493) 

“Lock-in” effect 
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The Autonomous (Driverless) car  

TRANSPORTATION RESEARCH BOARD  

Of the National Academies 

The main (research) issues: The Human-factors (man-machine interaction); 

Infrastructure & Operation; Testing, Certification & Licensing; Insurance, etc.    
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The day everything changed 

Buick ad (1900s). ‘The Day Everything Changed’  

“It didn’t matter that the car had won. The mere fact that it was there was a victory. 
The automobile had arrived. And the technology, and tempo of an entire country – 
indeed the entire world – had changed forever.” 
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Towards Low Carbon mobility 
(the choices to make) 

From High Carbon Mobility 

…this………. 

To Low Carbon Mobility 

Socio-technical transition: involve substantial technological changes 

alongside changes in markets, infrastructures, consumer practices, cultural 

meanings, policies and regulations, etc.  
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The Autonomous (Driverless) car options  

Seoul, South Korea 

High Carbon Mobility 

London, UK 

Low Carbon Mobility 

Mode share (urban trips) 

65% Autonomous car  

8% Public Transport 

27% Walking & Cycling 

Mode share (urban trips) 

5% Autonomous car  

16% Public Transport 

78% Walking & Cycling 

The 
difference 

IHD Stroke 
Deme-

ntia Injuries Diabetes 
Depress-

ion 
Breast 
cancer 

Colon 
cancer 

-15.8% -15.4% -12.8% -59.3% -14.9% -6.0% -7.1% -5.7% 
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Will this………. 

Stand in the way for this?  

We need to carefully think about it 

The future demand for Transport  



10 

 טכנית-סוציואחד במערכת רק מרכיב טכנולוגיה היא •
איזה  <  =מתאימה לה מערכת תחבורה איזה < =רוצים לחיות חברה אנחנו באיזה 

 רכבים יש לפתח/טכנולוגיה
 

 טכנולוגיה היא רק כלי מדיניות היא לא יכולה להיות המדיניות•
 (הרצויים)כ על הפתרונות הטכנולוגיים "ורק אחצריך קודם לדבר על המדיניות הרצויה 

 

 את העיר יש לתכנן לאנשים ולא למכוניות•
 של החברה  הבולט אבל לא כמאפיין , יהיה בהחלט מקום למכונית האוטונומיתכזה בתכנון 

"לקחת הביתה"  

The Autonomous (Driverless) Bus 

 (אתם)יכול לבוא ממפתחי הטכנולוגיה  –השינוי 
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 :אתם מוזמנים לפנות אלינו

 היחידה למחקר תחבורה  

 tru@post.tau.ac.il: ל"דוא

Further reading: 

• Givoni M., Banister D. (Eds.) (2013) Towards Low Carbon Mobility. 

Edward-Elgar.  

 

 

 

• Thomopoulos N., Givoni M., Rietveld P. (Eds.) (2015) ICT for Transport: 

Opportunities and Threats. Edward Elgar (Forthcoming). 

 !  תודה על ההקשבה


