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 הזדמנויות ופוטנציאל  : הרכב האוטונומי

בין היתר בזכות החיבוריות בין כלי הרכב , בכבישיםהגדלת הקיבולת 
 .הרכבשמאפשרת לייעל את הנסיעה ולצמצם את המרווחים בין כלי 

Source: U.S. Department of Transportation Source: PSA and Ministry of Transport, Singapore 



 הזדמנויות ופוטנציאל  : הרכב האוטונומי

בין היתר בזכות החיבוריות בין כלי הרכב , הגדלת הקיבולת בכבישים
 .שמאפשרת לייעל את הנסיעה ולצמצם את המרווחים בין כלי הרכב

Source: World Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting 
Group, Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles: Lessons from the 
City of Boston, June 2018 

באזור או בנתיב עם רכבים  
קיבולת , אוטונומיים בלבד
 25%-הכביש תעלה ב



 הזדמנויות ופוטנציאל  : הרכב האוטונומי

 << בזכות הורדת עלות הנהג הוזלת שירותי נסיעות שיתופיים 
 *  הפרטיברכב להפחתת השימוש פוטנציאל 

Source: The Economist, “Autonomous vehicles are just around the corner”, 2018 

,  אוטומציהמעריך כי  UBSההשקעות בנק 
ומעבר להנעה חשמלית  , תחרות

שמייקרת את מחיר הרכב אבל מוזילה את  )
תפחית את ( עלות התפעול השוטף שלו

 70%-עלות הנסיעה ב
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בזכות האפשרות של הרכב האוטונומי לאסוף   ,בעיקר במרחב הרחוב, הפחתת צורכי חניה
 .או לחנות בחניונים מרוכזים ויעילים יותר( במקרה של רכב שיתופי)נוסעים אחרים 
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בזכות האפשרות של הרכב האוטונומי לאסוף   ,בעיקר במרחב הרחוב, הפחתת צורכי חניה
 .או לחנות בחניונים מרוכזים ויעילים יותר( במקרה של רכב שיתופי)נוסעים אחרים 

בחן   OECD -פורום התחבורה הבינלאומי ב
-תסריטים לאימוץ  של תחבורה אוטונומית

 <<( 2015)שיתופית בעיר ליסבון 

בתסריטים לאימוץ מלא 
של תחבורה   )100%(

 ,  שיתופית-אוטונומית
החניה יורדים באופן  צרכי 

 משמעותי
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בזכות האפשרות של הרכב האוטונומי לאסוף   ,בעיקר במרחב הרחוב, הפחתת צורכי חניה
 .או לחנות בחניונים מרוכזים ויעילים יותר( במקרה של רכב שיתופי)נוסעים אחרים 

בלי מערכת  / עם  מודל השיתוף תסריט
תחבורה להסעת 

 המונים

שיעור   מקומות חנייה
מהמצב  

ההתחלתי 
)%( 

המצב ההתחלתי 

(baseline) 

  160,000   

( 100%)אימוץ מלא 

של תחבורה 

 שיתופית-אוטונומית

 שיתוף נסיעות 

 (טקסי-רובו)

להסעת  בלי מערכת 

 המונים

11,563 7.2 

עם מערכת להסעת 

 המונים

8,891 5.6 

מערכת להסעת  בלי  שיתוף רכבים

 המונים

25,621 16.0 

עם מערכת להסעת 

 המונים

17,110 10.7 
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בזכות האפשרות של הרכב האוטונומי לאסוף   ,בעיקר במרחב הרחוב, הפחתת צורכי חניה
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 המונים

11,563 7.2 

עם מערכת להסעת 
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8,891 5.6 

מערכת להסעת  בלי  שיתוף רכבים

 המונים

25,621 16.0 

עם מערכת להסעת 

 המונים

17,110 10.7 

מיליון   1.2ועד , ר של נתיבי חניה"מיליון מ 1.5עשויים להשתחרר 
 פרטיים במגרשיםר של שטחי חניה "מ



 הזדמנויות ופוטנציאל  : הרכב האוטונומי

 .בכבישיםהגדלת הקיבולת 

 

הורדת מרכיב הנהג עידוד שירותי נסיעה בזכות 
 .  והוזלת השירות

 

 .הפחתת צורכי חניה וייעול החניונים

 

 .הוזלת שירותי שינוע ולוגיסטיקה

 

הנגישות לאוכלוסיות ולאזורים שאינם  הגדלת 
 .  ידי תחבורה ציבורית מסורתיתעל משורתים היום 
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איך אפשר  
למנף את  

השינויים האלו 
מבחינה 
עירונית 

  ?ותכנונית

 .בכבישיםהגדלת הקיבולת 

 

הורדת מרכיב הנהג עידוד שירותי נסיעה בזכות 
 .  והוזלת השירות

 

 .הפחתת צורכי חניה וייעול החניונים

 

 .הוזלת שירותי שינוע ולוגיסטיקה

 

הנגישות לאוכלוסיות ולאזורים שאינם  הגדלת 
 .  ידי תחבורה ציבורית מסורתיתעל משורתים היום 
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שחרור שטחים נדרשים ויקרים במרכזי הערים באמצעות הסבת  << שכונות ותיקות  
 לשימושים אחרים (ברחוב ובחניונים)מקומות חנייה   

מקומות   3.6 :פילדלפיה
 חנייה לכל משק בית

מקומות   5.6 :סיאטל
 חנייה לכל משק בית

 
 :RESEARCH INSTITUTE FOR HOUSING AMERICA SPECIAL REPORT Quantified Parking: מקור

Comprehensive Parking Inventories for Five U.S. Cities, 2018 
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,  הרחבת מדרכות)הסבת נתיבי חנייה ותנועה לשימושים אחרים  << שכונות ותיקות  
 ,  אזורי ישיבה, תשתיות ירוקות, תוספת של שבילי אופניים  
 (.  שימושים ניידים ועוד, הורדת נוסעים/ אזורי העלאת   

 רחוב טיפוסי בשכונה ותיקה
 נתיב נסיעה< 
 שני נתיבי חנייה< 
 מדרכות צרות< 
 ללא תשתית של שבילי אופניים< 
 ר  "מ 12מקום חנייה אחד ברחוב תופס < 
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 (.  שימושים ניידים ועוד, הורדת נוסעים/ אזורי העלאת   

 רחוב טיפוסי בשכונה ותיקה
 נתיב נסיעה< 
 שני נתיבי חנייה< 
 מדרכות צרות< 
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,  הרחבת מדרכות)הסבת נתיבי חנייה ותנועה לשימושים אחרים  << שכונות ותיקות  
 ,  אזורי ישיבה, תשתיות ירוקות, תוספת של שבילי אופניים  
 (.  שימושים ניידים ועוד, הורדת נוסעים/ אזורי העלאת   

 פוטנציאל לשינוי מרחב הרחוב
 ביטול נתיבי החנייה< 
 הרחבת המדרכות< 
 תוספת שביל אופניים < 
 תוספת צמחיה ותשתית ירוקה< 

 רחוב טיפוסי בשכונה ותיקה
 נתיב נסיעה< 
 שני נתיבי חנייה< 
 מדרכות צרות< 
 ללא תשתית של שבילי אופניים< 
 ר  "מ 12מקום חנייה אחד ברחוב תופס < 

 



 :לציפוףפוטנציאל 
 ניצול הרחבת המדרכה לצורך עיבוי  < 
 (. ניוד רצועת החנייה)נפחי הבנייה     
 שינוי קו הבניין מתאפשר גם בזכות < 
 .התחבורה החשמלית הנקייה והשקטה    
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,  הרחבת מדרכות)הסבת נתיבי חנייה ותנועה לשימושים אחרים  << שכונות ותיקות  
 ,  אזורי ישיבה, תשתיות ירוקות, תוספת של שבילי אופניים  
 (.  שימושים ניידים ועוד, הורדת נוסעים/ אזורי העלאת   

 רחוב טיפוסי בשכונה ותיקה
 נתיב נסיעה< 
 שני נתיבי חנייה< 
 מדרכות צרות< 
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 ר  "מ 12מקום חנייה אחד ברחוב תופס < 
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,  הרחבת מדרכות)הסבת נתיבי חנייה ותנועה לשימושים אחרים  << שכונות ותיקות  
 ,  אזורי ישיבה, תשתיות ירוקות, תוספת של שבילי אופניים  
 (.  שימושים ניידים ועוד, הורדת נוסעים/ אזורי העלאת   

Source: NACTO, Blueprint for Autonomous Urbanism, Fall 2017 



 כיווני מחשבה  : העיר בעידן הרכב האוטונומי

  :שימושים גמישים המשתנים לאורך היממה

Source: NACTO, Blueprint for Autonomous Urbanism, Fall 2017 



 כיווני מחשבה  : העיר בעידן הרכב האוטונומי

 פוטנציאל להתחדשות עירונית  << עתירות חנייה שכונות 

 דונם 40-כ: שטח הבלוק
 :  שטח מגרשי החנייה
 א"דונם כ 2.8ארבעה מגרשים של 
 א"דונם כ 1.2ארבעה מגרשים של 

 משטח הבלוק 40%~ דונם  16-כ :כ"סה

 בנייה קיימת

 חניונים עיליים



 כיווני מחשבה  : העיר בעידן הרכב האוטונומי

 פוטנציאל להתחדשות עירונית  << שכונות עתירות חנייה 

 דונם 40-כ: שטח הבלוק
 :  שטח מגרשי החנייה
 א"דונם כ 2.8ארבעה מגרשים של 
 א"דונם כ 1.2ארבעה מגרשים של 

 משטח הבלוק 40%~ דונם  16-כ :כ"סה

הדגמה סכמטית של אפשרות להכפלת הבינוי  
( שירותי ציבור ושטחים פתוחים, ד"תוספת יח)

 .על חשבון מגרשי החנייה
 

 בנייה קיימת

אפשרות  חניונים עיליים
 לתוספת בינוי

 בנייה קיימת
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 פוטנציאל להתחדשות עירונית  << שכונות עתירות חנייה 

 דונם 40-כ: שטח הבלוק
 :  שטח מגרשי החנייה
 א"דונם כ 2.8ארבעה מגרשים של 
 א"דונם כ 1.2ארבעה מגרשים של 

 משטח הבלוק 40%~ דונם  16-כ :כ"סה

,  מומלץ שלא לשכפל את הטיפוסים הקיימים
לייצר רשת  , אלא להוסיף טיפוסי בינוי עכשוויים

בהתאם  )לשלב שימושים , הליכה ודופן לרחוב
 .  ולשפר את המרחב השכונתי( לתנאי המקום

 בנייה קיימת

אפשרות  חניונים עיליים
 לתוספת בינוי

 בנייה קיימת
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,  חיסכון בבנייה של חניונים תת קרקעיים, ייעול השימוש בקרקע<< עתידיות שכונות 
מרחבים איכותיים יותר מבלי לפגוע ברמת השירות ובאיכות  יצירת   
 .  התושבשל החיים   

 בנייה קיימת

אפשרות  חניונים עיליים
 לתוספת בינוי

 בנייה קיימת

Source: Transport Strategy, London, 2018 
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,  חיסכון בבנייה של חניונים תת קרקעיים, ייעול השימוש בקרקע<< עתידיות שכונות 
מרחבים איכותיים יותר מבלי לפגוע ברמת השירות ובאיכות  יצירת   
 .  התושבשל החיים   

 מדרכות רחבות  

 תנועה מוגבלת

 תשתיות ירוקות

Source: NACTO, Blueprint for Autonomous Urbanism, Fall 2017 
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,  חיסכון בבנייה של חניונים תת קרקעיים, ייעול השימוש בקרקע<< עתידיות שכונות 
מרחבים איכותיים יותר מבלי לפגוע ברמת השירות ובאיכות  יצירת   
 .  התושבשל החיים   

 בנייה קיימת

אפשרות  חניונים עיליים
 לתוספת בינוי

 בנייה קיימת

בודד עלות הקמת מקום חנייה 
;  ח"שאלף  100-כ –במרתף חנייה 

 שקלים לבנייןלמיליוני יכולה להצטבר 

קושי בהסבת חניונים תת קרקעיים  
לשימושים חדשים עם השינוי בצרכי  

 .  החנייה והתחבורה
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 המבוססות על שירותי ניידות חכמים   אפשרות להקים שכונות<< עתידיות שכונות 
 כבר בעתיד הנראה לעין      

 חניונים עיליים בנייה קיימת בנייה קיימת

על ידי  שכונה המשורתת 
ניידות אוטונומי  שירות 
ללא רכב פרטי , שכונתי

 וללא חנייה פרטית 

 " חנה וסע"חניוני 
 ;  הניידותלשירותי וטרמינל 

 יתרון   –הסעת המונים 

 תחנת רכבת

 יועץ למינהל התכנון  , עודד קוטוק' על פי רעיון של אדר* 



 הזדמנויות ופוטנציאל  : הרכב האוטונומי

 כיווני מחשבה   :האוטונומיהעיר בעידן הרכב 

 סימני שאלה וסיכונים: הרכב האוטונומי

 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות



 סימני שאלה וסיכונים: הרכב האוטונומי

כאלטרנטיבה  בהמתנה לנוסעים או  ריקות" שיוט"עלייה בנסועה עקב נסיעות 
 .  לחיפוש חנייה

   

Source: Bischoff, J., Maciejewski, M., Schlenther, T., & Nagel, K. “Autonomous  
Vehicles and Their Impact on Parking Search”. Transportation Systems Magazine, 2018 

 חנייה במגרש חנייה חנייה במקום פנוי

 בחירה רנדומלית שיטוט  



 סימני שאלה וסיכונים: הרכב האוטונומי

הליכה  , פני תחבורה ציבוריתעקב העדפת שירותי ניידות על עלייה בנסועה 
 .בין היתר בשל המחיר הנמוך, ורכיבה על אופניים

 :מחוז סן פרנסיסקו, רשות התחבורה

שירותי הניידות אחראים  
מההחרפה  50%-ליותר מ

בגודש בכבישים בסן  
 2016-ל 2010פרנסיסקו בין 



 סימני שאלה וסיכונים: הרכב האוטונומי

הליכה  , פני תחבורה ציבוריתעקב העדפת שירותי ניידות על עלייה בנסועה 
 .בין היתר בשל המחיר הנמוך, ורכיבה על אופניים

Source: World Economic Forum in collaboration with The Boston Consulting 
Group, Reshaping Urban Mobility with Autonomous Vehicles: Lessons from the 
City of Boston, June 2018 



 סימני שאלה וסיכונים: הרכב האוטונומי

 .  כדוגמת ילדים, היוםשל אוכלוסיות שאינן נוהגות של נסיעות חדשות תוספת << 
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 הנסיעה והיכולת לבצע פעולות שונות תוך  נוחות בשל מרחקי היוממות הגדלת << 
 .  אזורי המגורים ושל מוקדי התעסוקהופרבור של , כדי הנסיעה      
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 בשל נוחות הנסיעה והיכולת לבצע פעולות שונות תוך  הגדלת מרחקי היוממות << 
 .  ופרבור של אזורי המגורים ושל מוקדי התעסוקה, כדי הנסיעה      

 ":חוק מרקטי"

זמן היוממות המועדף על  
אנשים אנשים לאורך  

 –ההיסטוריה נשאר קבוע 
 .  חצי שעה לכל כיוון

 
Source: David Montgomery/CityLab 
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  ?האם יתרחש שינוי בדפוסי היוממות



 הזדמנויות ופוטנציאל  : הרכב האוטונומי

 כיווני מחשבה   :האוטונומיהעיר בעידן הרכב 

 סימני שאלה וסיכונים: הרכב האוטונומי

 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות



 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות

 –הרכב האוטונומי עשוי להוביל לתועלות רבות מבחינה עירונית ותכנונית 
 :אבל גם לנזקים

 

 << בהנחה שהרכב האוטונומי יהיה ברובו בבעלות פרטית  
 תוספת של נסיעות חדשות ונסיעות ריקות    

 

 <<בהנחה שהרכב האוטונומי יהיה ברובו במודלים שיתופיים 
 קיימאסיכון להסטת נסיעות מתחבורה ציבורית ותנועה בת 

 

מדיניות  כוללת ומתואמת לאימוץ הרכב האוטונומי  נדרשת 
 (ופתרונות ניידות חדשים באופן כללי)

 



 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות

 קריטריונים להערכה של פתרונות  
 :ניידות חדשים

 

  אם הם מעודדים מעבר מרכב לאמצעי
 .ניידות אחרים

 אם הם משלימים את מערכת
 .התחבורה הציבורית הקיימת

אם הם נגישים לכולם. 

אם הם תורמים לשיפור איכות האוויר  . 

אם הם תורמים ליצירת סביבה בטוחה  ,
 . נקייה ואטרקרטיבית

אם הם משתמשים באופן יעיל במרחב  . 

אם הם מוכנים לשתף דאטה וידע  . 

 

 

 

 



 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות

 .  הטמעת הטכנולוגיות לא תהיה אחידה במרחבבפועל 

 

שגם בתוך המרחב המטרופוליני יהיו אזורים שבהם הטכנולוגיה תיושם  ייתכן 
 .  לעומת אזורים סמוכים אחרים, ובשיעור חדירה גבוה יותר, מוקדם יותר

 

שונים יכולים להיווצר מודלים ותמהילים שונים של פתרונות  במקומות 
 .ברגולציה ובהעדפות הצרכנים, כתלות בסיטואציה המרחבית, תחבורה

 

בכל  הטכנולוגיה לא צריך לחכות לאימוץ מלא של  :המשמעות
יתרונות ולמנף בהם את ממוקדים ניתן להתחיל באזורים . מקום

 .  הטכנולוגיה החדשה
 

 

 



 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות

תחום התכנון והבנייה מתאפיין  , מהיריםיכולים להיות בעוד שינויים טכנולוגיים 
חלק מהשכונות שמתוכננות כיום יוקמו רק בעוד עשור או   ;בקצבי זמן ממושכים

 .  שנבנים כיום יישארו על כנם לעוד שנים ארוכותומבנים ,שניים

 

תיושם  תכנוניות שמתקבלות כיום עשויות להשפיע על האופן שבו החלטות 
שינויים  : כיווני-כך שהקשר בין תכנון לתחבורה הוא דו, התחבורתיתהמהפכה 

 אך גם המבנה העירוני משפיע  , המבנה העירוניבתחבורה צפויים להשפיע על 
 .המודלים התחבורתיים שמיושמים בסופו של דברעל 

 

 ?העתידאיך מייצרים תכנון שלא יפגע בצרכי הווה וייערך לצרכי 

 

 ?(למשל של חניונים ונתיבים)גמישות לתכנון איך מכניסים שיקולי 

 



 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות

Source: Arrowstreet Architects 



 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות
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 אתגרים ושאלות לדיון , תובנות

  ?איך כלי רכב אוטונומים ישפיעו לדעתכם על הערים בישראל

 

  ?להיערך למהפכת הרכב האוטונומי בישראל –והאם בכלל ניתן  –צריך איך 

 

  ?כיצד ניתן למנף את מהפכת הרכב האוטונומי לתכנון ערים טובות יותר

 

התפקיד של הממשל המרכזי ושל הרשויות המקומיות בגיבוש וקידום  מהו 
 ?  מדיניות בנושא

 

 ? שיתופי פעולה הינם מהותיים להצלחהאילו 

 

 ? התושבים צפויים לקבל את השינויים שבפתחאיך 




