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אוטונומיות הן

כבר לא מרע בריוני ,השאלה
מתי ואיך הן ייהפכולכלי תחבורה
מיליונידולרים כרי אבל לא דווקא אנחנו.תחול
$DN2$משקיעות $DN2$מאות
הרגל ,כתוצאה משימוש
יפשטו את
מושקעות במבנה התעשייה הקיים.
שונים בתכלית סביב השאלה מי
מקובל .רו״ח המחקר מנבא צניחה
עלייה
קיעות
בשיתוףנסיעות ,מה שיפחית את
לא לאחר את הרכבת האוטונומית.
במכוניות האוטונומיותככלי רכב
תעשיית הרבב והענפיםהנלווים
של ער %86בעלות שנשלם על יוביל את העתיד .בראשון ,תאגידי
לה מגלגלים בארה״ב לבדה כ-
לשינויים שמכתי־
$TS1$שמכתיבה$TS1$
הרכביסתגלו
התניירות
שיתופיים בשיטה דמוית car2Go
מכמעט דולר לכל
מהרו״חעולה כי תאגידי הע־
$TS1$הענק $TS1$עלויות הנסיעה ויצמצם את העו־
$TS1$העומס$TS1$
$DN2$העומס $DN2$בכבישים.
מס
$DN2$הענק $DN2$נאבקיםלפרוץ את האוטונומיה
נק
לפי הרו״ח ,אף שאיש כבר לא
%5.11
כ-
הטכנולוגיה ,יפתחו אותה לאט טריליון דולר בשנה
בה
$DN2$שמכתיבה$DN2$
מייל 6.1ק״מ) ל 31 -סנטלמייל.
מכוניות אוטונומיות יוכחו
האוטונומית של חברות התוכנה;
יעבור על המהירות המותרת ,סחו־
$TS1$סחורות$TS1$
מהתמ״ג .מדובר בתעשייה חשובה,
וישמרו על מעמדם ונכסיהם .הש־
$TS1$השנייה$TS1$
בהחלה הזאתגלומים מאפיינים
חסכוניות ושימו־
$TS1$ושימושיות$TS1$
כבטיחותיות,
״בשיחות שניהלנו עם בכירים
רות
ומושרשת כל כך שאיש בה
כבדה
נייה
רבים ,כמועלות זמן הנהג ,ביטוח,
$DN2$סחורות $DN2$יסופקו מהר יותרלבתי העסק
$DN2$השנייה $DN2$צופה שבנקודה מסוימתיגיעו
אבל
$DN2$ושימושיות $DN2$ויוכתרו כהצלחה
שיות
בתעשיית הרכב ,הם טענו שוב
ומשלוחיםיגיעו אל יערם בזריזות
מעוניין בשינויים מהירים.
אינו
המכוניות האוטונומיותל״נקורת
עלויות הפחת עלכלי הרכב
ועלות
המורל הקיים של מכונית פרטית
ושוב שחברות מחוץלענף פשוט
בזכות רשתות של משאיות
הרו״ח מציע תסריטאידיאלי ובזול
ויצברו מומנטום שממנו
רתיחה״
כלי הרכבעצמו .נתון מפתיע הוא
לא מבינות את המורכבות שבפי־
$TS1$שבפיתוח$TS1$
שיפעלו בדרכים ללא
אוטונומיות,
לעתיד:עולם שבו תאונות דרכים
לא תהיה חזרה.
או שתיים למשפחה יעמודבעינו,
שאין הערכותלירידה משמעותית
בכבישים כטונה
ונמשיך לראות
$DN2$שבפיתוח$DN2$כלי רכב על כל רבדיו ותקניו,
תוח
הפסקה וללא צורך בנהגים שסוב־
$TS1$שסובלים$TS1$
מתרחשות ,כי הנהג
כמעט שלא
של
מהרש
ללידה
בעלות הדלק בעקבות השינויים.
הזרזים
הע־
$TS1$הענף$TS1$
ולא מעריכות נכונה את הקשיים
ולעתים אוחזים בהגה
הממוחשב מנטרל את הגורם מספר לים
גוגל ,אוברואפל ,שמציגות
נף
״השינוי יבוא כמו גאות ,לא
$DN2$הענף $DN2$הן
של מתכתופלסטיק סביב כלנוסע.
$DN2$שסובלים $DN2$מעייפות
מכוניות
תרחישהחלומות
בהתאמת טכנולוגיה
שייווצרו
 12שעות ברציפות.
הגורם האנושי.
אחתלתאונות
מוצרים כמעט בשלים בתהום המ־
$TS1$המכוניות$TS1$
כמו צונאמי״ ,נכתב ברו״ח.כלו־
$TS1$כלומר$TS1$,
מתקדמת למבנה של כלי רכב בן ללא נהג יהפכו את התחבורהלשי־
$TS1$לשיתופית$TS1$
הטכנולוגיה כבר קיימת ,לפ־
$TS1$לפחות$TS1$
$DN2$המכוניות $DN2$ללא נהג .איך קרה שחברות עולם שבו פקקי תנועה הם מחזה
כוניות
תתבקש
 $DN2$לא תהיה נקודה שבה
מר,
וזולה .לצרכן יוצעו שלל
תופית
$DN2$לשיתופית$DN2$
כלומר ,יצרניותכלי הרכב
$TS1$האוטונומית $TS1$ימינו״.
$DN2$לפחות $DN2$באופןחלקי .המכונית האוטו־
חות
היי־טק ללאניסיון בייצורכלי רכב נדיר ,הודות לתקשורת בין כלי
האנושותלבחור בין רפוס התחבו־
$TS1$התחבורה$TS1$
אפשרויותלנסוע בנוחות מנקודה
מבינות שהעתיר טמון במכוניות
$DN2$האוטונומית $DN2$שלגוגל נסעה כבר יותר
נומית
הרכב וביניהםלכביש .גם מצוקת
 $DN2$הנוכחילביןעולםנטול הגאים מובילותעל יצרניות הרכב? היתרון
רה
א׳לב׳ ובמחיריםמשתלמים .האפ־
$TS1$האפשרות$TS1$
ללא נהג ,אבל טוענות שרק הן
החברה מריצה
החנייה תיפתר ברובה וחניונים ממיליוןמיילים.
שלגוגל וחברותיה הוא שהן אינן
תרחישים
ורוושות .קיימים שני
$DN2$האפשרות $DN2$הראשונה שתוצע תהיה ככל
שרות
פיילוט שכולל קבוצות קטנות של יוכלולהביא את הבשורה.
הנראה הסעות אוטונומיות משות־
$TS1$משותפות$TS1$
המחקר צופה כי נתחיל להר־
$TS1$להרגיש$TS1$
מכוניות ללא נהג .הןחולקות מס־
$TS1$מסלולים$TS1$
בסביבות
פות
$DN2$משותפות$DN2$
בטווח
היומיום
בחיי
השינוי
את
גיש
$DN2$להרגיש$DN2$
בקליפורניה ובטק־
$TS1$ובטקסט$TS1$,
$DN2$מסלולים $DN2$סגורים
לולים
עירוניות.
כבר בתרחיש השניוהצנוע יח־
$TS1$יחסית$TS1$,
שנה מהיום .כוחות רבים
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של
$DN2$ובטקסט $DN2$,משתלבות יחד בתנועה במגוון
סט,
$DN2$יחסית $DN2$,של תחבורה שיתופית במכו־
$TS1$במכוניות$TS1$
סית,
עשוייםלהאריך אולזרז את התה־
$TS1$התהליך$TS1$,
ולומדותלהכירזו אתזו.
תרחישים
ניות
$DN2$במכוניות$DN2$
$DN2$התהליך $DN2$,כמורגולציה של ממשלות,
סוגייה חשובה לא פחות היא ליך,
רגילות ,תפחתעלות הנסיעה
מ 97 -סנטלמייל כיום ל 63 -סנט,
ש״נוטלים
האם בחברה
השאלה התרבותית
רעת הציבורעל העובדה
לפי המחקר.עלות הנהיגה כיום
מידיו את ההגה״ ואף התפתחויות
המודרנית החומרנית יסכימו אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
והמקושרת
השמרנית
הרכב
לדברי רו״ח טל חן ,שותן? וראש מגזר ההיי־
$TS1$ההייטק $TS1$לדעתך תעשיית
ברכב פרטי מתחלקת כמעט שווה
הבעלות על מכונית
שים
במהפכת הרכב האוטונומי?
מנטה לחבל
טק
$DN2$אנשים$DN2$לוותר על
בתחום אבטחת הםייבד למניעת
יטק $DN2$שלדלויטישראל,לישראל יש הזדמנותלע־
$TS1$לעמוד$TS1$
בשווה בין אחזקת הרכבלבין אובדן
פרטית לשימושם האישי בלבד.
פועלות בזהירות
״יצרניות הרכב המסורתיות
מהפבתבלי הרבב האוטונומיים.
עמוד $DN2$בלבה של
מוד
השתלת וירוסים במכוניות או הש־
$TS1$השתלטות$TS1$
שעות עבורה .הנוסע אמנם ישלם
עליהן מרחוק.
לפיהרו״ח,בעולם מסתמנת צמיחה תלטות
$DN2$השתלטות$DN2$
שסוסיתא
אמנם לא נהיה יצרני רבב ,ובנראה
בשתי זירות מנוגדות .מצד אחד ,הן לאמעוניינות
לנהג עבור השירות ,אבלירוויח זמן
בביקוש לשיתוף נסיעות ושיתוף
לפגוע בהן .מהצד השני,
בשינויים חדים
שעלולים
לא תעשה קאמבק ,אבל תעשיית הרבב העו־
$TS1$העולמית$TS1$
המובילות בתחום זה
כלי רכב .אחת
לפגר״.
להוביל את עתיר השוק וחוששות
הן רוצות
הטבנולוגיים באן
מחפשת את הפיתוחים
למית
מית$DN2$
תסריטים לעתיד
לעבודה או פנאי בזמן שהוא מוסע
השונים,
בכוחות
בהתחשב
שמשיכת
אובר,
אפליקציית
היא
שלפיו
הרבב,
יצרניות
של
צדק
יש
האם
לט־
$TS1$לטענתו$TS1$,
הסיליקון.
מאשר
פחות
לא
אצלנו,
בנוחות היישר אל מקום חפצו(כמו
לע־
$TS1$לעתים$TS1$
בטיעון
בעמק
רק הרבה יותר
מונית
$DN2$לעתים $DN2$מנוגדים ,שמעצבים את הסבי־
$TS1$הסביבה$TS1$
תים
מיליון
כמיליוןנוסעים אל
בכל יום
גוגל ,אפל וחברות היי-טק אח־
$TS1$אחרות$TS1$
חוטר הניסיון של
נתו $DN2$,מדוברבענן? חדש ,שאינו מוטה דווקא
זול).
ענתו,
$DN2$הסביבה $DN2$התחבורתית שבה נחיה ,המחקר
בה
נהגים מזדמנים
$DN2$אחרות $DN2$לא יאפשרלהןלייצר מכוניות באופן
רות
ויש לחברותישראליות מומחיות
לארה״ב
בחזון אחרית הפקקים שמציע
בעולם.
יעיל?
התרחיש הרביעי ,שבו מכוניות
בנושאי לוחמת הסייבר ובפיתוח רביבים מת־
$TS1$מתקדמים$TS1$
שטכנולוגיה חדשנית פוגשת תע־
$TS1$תעשייה$TS1$
״בכל פעם
צופה ארבעה דפוסי שוק עתידיים
ללא נהגיציעו תחבורה שיתופית
במקביל ,ויתפרשו באופן
שיתקיימו
$DN2$תעשייה $DN2$מסורתית ,נוצר ביניהן ספקטרום של חברות
שייה
מתקדמים $DN2$בתחומיניצול האנרגיה ,תוכנותניהול
קדמים
תאגידי הרכב בגד
ויעילה ,נשלם  31סנט בלבד
חכמה
הגלובוס:
בלתי־מאוזן על פני
העולמות ולב־
$TS1$ולבסוף$TS1$
המתמחות באינטגרציה של שני
לשינויים,
בולנו צריכים
התוכנה
חברות
ועוד.
להיערך
לטענתו,
כשליש מן המ־
$TS1$המצב$TS1$
מצב שבו השחקנים הוותיקים
יצרניות הרכב לא נשארו אדי־
$TS1$אדישות$TS1$
הגבולות מצטמצמים .דוגמה לכך היא יצרנית
סוף
$DN2$ולבסוף$DN2$
הרגולטורית.
גם ברמה
לכלמייל נסיעה
עלויות ביטוח הרכב יהפ־
$TS1$יהפכו$TS1$
$DN2$המצב $DN2$כיום.
צב
בתעשיית הרכב שומרים על כוחם
לכיווןשאליו צוערת הטכנו־
$TS1$הטכנולוגיה$TS1$.
שות
$DN2$אדישות$DN2$
שתשיק
שהצהירה
כלי הרכב החשמליים טםלה,
לנסוע בישראל במכוניות ללא נהג?
מתינובל
כליל ,ירידת
לזניחות או
כו
$DN2$יהפכו$DN2$
יצרניות הרכב יתנסו במכוניות
$DN2$הטכנולוגיה $DN2$.פורר מנהלת דרך משרדיה
לוגיה.
מכונית ללא נהג ב2018 -״.
״ייתכן שכבר בתוך ארבע־חמש שנים ,אבל
ייעלמו
הערך שלכלי הרכב תצטמצם ,וכ־
$TS1$וכמעט$TS1$
בעמקהסיליקון לא פחות מ 25 -אוטונומיות ,אבל ידאגולדחות ככל
אורן דורי
סביר יותר שזה ייקחעשור״.
ריביות
לשלם
נצטרך
שלא
דרמטיות
מהפכות
שניתן
וגם
לתחבורה
פרויקטים
על
מעט
$DN2$וכמעט$DN2$
עתידנית,
בענף.
מימון ברכישת מכונית.
מישהועדיין יצטרךלנהוג
ג׳נרל מוטורס,ב.מ.וו ומרצרס מש־
$TS1$משקיעות$TS1$
היא

האם

תעשיית

הרכב

המסורתית

מנסה לתבל בעתיד?

