
התנהגות נוסעים והשפעתם על קבלת 
החלטות בתחבורה

יורם שיפטן

המכון לחקר התחבורה

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

הטכניון



אגרות גודש
בעד ונגד



תחומי מחקר
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תחומי מחקר–יורם שיפטן 
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טכנולוגיה
רכב אוטונומי



Response to Congestion Pricing
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Pay Toll Distribution:

Response by Income Level

Low Income

High Income
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NonWorkers
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Percent change for morning peak hour, 2015, all the metro area 
toll of 15 NIS for entering, 3 NIS for residents. 

Travel 
KM

Travel 
Hours

Speed
(base 30.5) KMH

Trips

-3-7+4-4Small Ring

-6-12+6-6Medium Ring

-7-13+7-6Large Ring

-3-7+5-5Small Area

-6-13+7-7Medium Area

-7-14+8-8Large Area

The large ring don’t add much benefits as many of those 
entering the medium ring live in the large ring. 





ההשפעה של רכבים אוטונומיים ושרותי תחבורה חדשים  
והשלכותיהם



זמןשליעילניצול

הנסיעה



עלויות

 (.אך פוחתת עם הזמן)עלות טכנולוגיה גבוהה

כתוצאה  עלויות מופחתות של תאונות ופוליסות ביטוח

.  מבטיחות גבוהה

כולל עלות חניה ושיתוף רכבים, עלויות תפעול מופחתות.

עלות זמן מופחתת.

חיסכון בשטחי חניה בקרקעות מוגבלות.

שימוש מופחת בדלק והפחתת פליטות.)



שירותים חדשים נולדים

הפחתת עלויות תפעול בגלל שאין צורך לשלם לנהגים

הגדלת הגמישות באמצעות הצבת רכבים למענה טוב יותר לביקוש

עידוד השימוש ברכב שיתופי ובתכניות של נסיעות משותפות

הכלאה בין אמצעי נסיעה פרטיים לציבוריים  , יצירת סוג חדש של אמצעי נסיעה

שקיימים היום









זמן , עייפות, לחץ)הפחתת נטל הנהג •

(פרודוקטיבי

אין צורך להחנות•

(נוסע)עלות מופחתת 
ערך הזמן, תקציב זמן הנסיעה•

תקציב עלות הנסיעה•

גמישות 

מוגדלת

(מפעילים)עלות מופחתת 

שירותים ואמצעי 

נסיעה חדשים



ביקוש
זמן , עייפות, לחץ)הפחתת נטל הנהג •

(פרודוקטיבי

אין צורך להחנות•

(נוסע)עלות מופחתת 
ערך הזמן, תקציב זמן הנסיעה•

תקציב עלות הנסיעה•

יוממות ארוכה יותר•

מרחק נסיעה למטרות אחרות•

שינויים בתבניות פעילות•

יותר נסועה•

גמישות 

מוגדלת

(מפעילים)עלות מופחתת 

שירותים ואמצעי 

נסיעה חדשים

הזדמנויות חדשות•

לכולם➢

לאוכלוסיות שאין באפשרותן ➢

לנהוג

יותר אפשרויות לבצע מטלות•



Demand
זמן , עייפות, לחץ)הפחתת נטל הנהג •

(פרודקטיבי

אין צורך להחנות•

(נוסע)עלות מופחתת 
ערך הזמן, תקציב זמן הנסיעה•

תקציב עלות הנסיעה•

יוממות ארוכה יותר•

מרחק נסיעה למטרות אחרות•

שינויים בתבניות פעילות•

יותר נסועה•

מקום מגורים•

שימושי קרקע•

הרחבת העיר•

ערך אגלומרציה•

גמישות 

מוגדלת

(מפעילים)עלות מופחתת 

שירותים ואמצעי 

נסיעה חדשים

הזדמנויות חדשות•

לכולם➢

לאוכלוסיות שאין באפשרותן ➢

לנהוג

יותר אפשרויות לבצע מטלות•



סוג הרכב הנרכש השלכה בריאותית–פחות הליכה 



התנהגות היא המפתח להשפעה

 כולם ישתפו–יכולה להוביל להצלחה...

 כולם ייסעו יותר–יכולה להוביל לכישלון...

תרחיש תגרום לאנשים לעזוב את  /יש להבין איזו מדיניות

(SOV)הרכב הפרטי 



50%-20%: פריסה מלאה של טכנולוגיית רכבים מחוברים(Ni et al., 2012)

43%:רכבים אוטונומיים לחלוטין(Tientrakool, 2011) 

273%: רכבים אוטונומיים מחוברים(Tientrakool, 2011) 

הערכות של קיבולת מוגדלת



השלכות על השקעות בתשתיות

הפחתת הצורך  , השלכות על תכנון תשתיות עתידיות וניצול תשתיות קיימות

?מסילות חדשות/לבניית מערכות כבישים

נסיעות רבות וארוכות יותר

קיבולת גבוהה יותר

השירותים הזולים והנוחים שנוצרים



Mitigation/הקלה

  המחקר מציע שההשפעות של יותר נסועה והיתרונות של הרכבים האוטונומיים

יכולים לאזן אחד את השני

עשויות לא  , פליטות ובעיות בריאותיות, פרבורכגון , השפעות שליליות אחרות

להיות מופחתות

אך העיכוב הממוצע בשעת , כבישים מהירים עשויים לשאת הרבה יותר רכבים

(Smith, 2013)השיא עשוי שלא להשתנות באופן ניכר 

מערכות מסילתיות? האם יוכלו להחליף תחבורה עתירת נוסעים?

 נצטרך מדיניות תומכת חזקה להפחתת נסועתSOV!



השלכות מדיניות

לשקול מחדש את פרדיגמת החניה הנוכחית

מדיניות מעודדת שיתוף

שימוש אינטנסיבי במדיניות תמחור

מדיניות המגבילה נסועה מיותרת של רכבים ריקים

  על מקבלי ההחלטות והמתכננים לפעול היום על מנת להכין ערים לרכבים ללא

נהג וכלכלה שיתופית





תודה על ההקשבה



Hybrid Choice Model.

Walker & Ben-Akiva, 2001


