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עֵּ"מנהלֵּאגףֵּתחבורהֵּבנתֵּ–אֵּ"בניֵּשליטֵּ  



ֵּבֵּממעוףֵּהציפור"המנת



ֵּהמטרה
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בֵּכבסיסֵֵּּ"להמחישֵּאתֵּיכולותֵּהמנת

 .למטרופוליןֵּחכם



ֵּמודלֵּעירֵּחכמהֵֵּּ
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ֵּמודלֵּחברתי
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ֵּמודלֵּאנושי
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ֵּמודלֵּלוגי
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ֵּהרציונאל
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 !(לא סיסמאות)בֵּ"מטרותֵּהמנת

רמת השירות למשתמשי התחבורה  שיפור •

    .ולשאר משתמשי הדרך הציבורית

  .בדרך בטיחותשיפור ברמת ה•

 .איכות הסביבהצמצום הפגיעה ב•

תשתיות תחבורה  מיטבי של משאבים וניצול •

 .והגדלת התועלת המופקת מהם
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ֵּעיקריֵּהיעדים

קיצור משך הנסיעה הכולל לנוסע בתחבורה  •

 .הציבורית

 .שיפור אמינות התחבורה הציבורית•

הגדלת הקיבולת ושיפור הניצולת של מערכת •

 .הדרכים ואמצעי התחבורה הקיימים

 .צמצום משך ההשפעה של אירועים בלתי צפויים•

 .  שיתוף מידע ותהליכים בין רשויות במטרופולין•

 ב"יעדים מוגדרים למנת 11כ "סה•
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ֵּ*כליםֵּלמימושֵּהיעדיםֵּ

ֵּל"מערכתֵּבקרתֵּהרק•

ֵּץ"התחקישורֵּלמערכותֵּחברותֵּ•

 ץ"תחניהול אירועי •

 מידע לנוסע•

 ניהול לוחות זמנים•

 סנכרון מעברים•
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2012אוקטובר , ע"נת-ץ"מע-משרד התחבורה, מסמך תפיסת מערכת*   

ֵּ"(אביבים)"בקרתֵּרמזוריםֵּ•

ֵּניהולֵּכבישיםֵּמהירים•

 (גלאים ומקורות צפים)ניטור תנועה •

 ניהול אירועים•

 הפצת מידע לנהגים•

 בקרת כניסות•

 ניהול ביקוש•

 ניהול מנהרות•

 שילוט אלקטרוני•

 צים"נתאכיפת •

 אכיפת חניה  •

 

 

ֵּותצוגהֵּמרכזיתֵֵּּס"טמ•

 קישור לעיריות•

 תמונת מצב אחודה•

 (SCADA)מערכת ניהול מרכזית •



ֵּ*תחוםֵּהאחריות
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 כבישיםֵּבינעירוניים

ֵּכבישיםֵּעירונייםֵּעיקריים

ֵּ

ֵּ(412)נוספיםֵֵּּן"מתעמסלוליֵּ

ֵּ

ֵּנדרשֵּתכנוןֵּותיחוםֵּמדויק

ֵּ

,  ח ביניים"דו –תכנית אב ארצית לניהול ובקרת תנועה *

39עמוד . 2013מרץ , משרד התחבורה  

40 

 החריג



ֵּתפיסתֵּהבקרהֵֵּּ
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ֵּפריסתֵּהקומהֵּהמבצעית
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ת"משב  

OCC 

 B.R.T אוטובוסים

 חדרֵּמצב

 רזרבה לגידול



ֵּמבנהֵּעקרוניֵּשלֵּהמערכת

 ציודֵּשטח 16

 במרכזֵּהבקרה

ם
מי
שו
יי
 



ֵּבגישהֵּהוליסטית,ITSֵּארכיטקטורתֵּ
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ֵּתשתיותֵּפיסיות

 רשת תקשורת מטרופולינית•

 חוות שרתים•

 מקום ישיבה•

 מערכת מצלמות•

•Call center 
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ֵּתשתיותֵּמערכתיות

 (מצלמות וידיאו)כיסוי חזותי •

 רשת לאיסוף מידע והפצתו•

 ...(איכות אויר , תנועה)מערכות ניטור •

 ...(מנהרות , מחסומים, שלטים, מצלמות, רמזורים)הפעלת מערכות קצה •

 מערכת תיעוד ואירכוב•
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ֵּתשתיתֵּלשילובֵּארגוני
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ֵּתשתיותֵּארגונית

 (מטרופוליני)עירוני -גוף על•

 הסכמים בין עיריות לבין עצמן ולמשרדי ממשלה•

 אזרחקשר רשות•

 קישור לרשתות חברתיות•

21 



ֵּ...תרומהֵּפוטנציאליתֵּל
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ֵּ?איפהֵּהגבול
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ֵּשתיֵּהערותֵּלסיום
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ֵּתודה
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