


י פקיד בירושלים  "עהתכנון •
נקבע בירושלים  הלוז •
ללא שיתוף הרשות  מכרזים •
נגישותללא שכונות •
דרכים לא באחריות  סלילת •

הרשות



הסעהי חברות "הקווים עתכנון •
"היסטורייםקווים "בנסיעה •
?פיקוח•
?  נהגיםעל בקרה ? מלוויםעל בקרה •

הרכבעל כלי בקרה 
החינוךלמשרד חות "דו•
צרכי הנוסע  אפיון •
חות לרווחה  "דו•
?על תקלותדיווח ? בקרת חשבונות•





בשליטת הרשות המקומית  שאינםהמון גורמים 





משולש המידעניהול מקסימלי של ? הפתרון

נוסע רכב

יעד

ההתניות , הקשרים ביניהם
האיכון שלהם והפונקציות  
המתמטיות כולם על המפה  

כולם מאוכנים 



מאפליקציה או )המידע קליטת *
(טפסי רישום או בסיס נתונים

לא  עשרות פרטים -הנוסע הגדרת * 
כולם תמיד הכרחיים אבל כולם 

חשובים ומאפשרים  למערכת ליצור 
את האפיון וההתאמה הנכונים במידת 
הצורך  עד רזולוציות של צד המדרכה  

(ודתית)או התאמה מגדרית 
ETD ETAיעד * 

פרטים כולם חשובים 54( ונהג)רכב * 

קביעת הפרמטרים לתכנון  
,  מעברי כבישים, מרחק הליכה
נקודות איסוף

הגבלת זמן נסיעה

אופטימיזציה של מסלולים: תכנון 
?לפי זמן

?לפי מחיר
תמיד תהיה ידנית( בשלב זה)הבחירה 

מידע
לנוסע לפני ותוך כדי

הרכב בסוף  כולל סריקת )לנהג 
(המשימה

פיקוח
ניהול
בקרה

חות"אינסוף דו







קביעת מרחק הליכה מקסימלי  –Iשלב 
(מטר500עד )ושיבוץ לתחנות 



י זמן הנסיעה"תכנון הקווים מוכתב ע



הכוונת נהגים

  הנהג מקבל הכוונה צמודה בדרכו אל התחנה הראשונה במסלול ומשם הכוונה
.לאורך כל המסלול

ג מפה דינמית בתוספת הכוונה פעילה וחישוב מרחק לכל  "הכוונת הנהג נעשית ע
.תחנה

 על  (במקרה הצורך)בתחנה האחרונה הנהג נדרש לבצע סריקה ברכב ולדווח
(.מנגנון לדיווח)+השארת חפצים 



בקרה

מאתרת צווארי בקבוק ובמידת הצורך  , המערכת מנהלת מעקב אחר ביצועי הקווים
.השירותשינוי בתמהיל הקווים על מנת לעמוד בהגדרות מסייעת יצירת 

חות המאפשר לו גישה מלאה לביצועי הקווים"הלקוח מקבל גישה למחולל דו.

ח ביצועי הקווים הוא האסמכתא לביצוע בפועל"דו.

 נוסעים כי אם גם  / בקרת המידע מאפשרת לא רק וידוא התייצבות מלווים
עם כיול מוקדם להורים  )מתן התרעה מוקדמת על הגעת הרכב לפיזור ואיסוף

(.למשל



הכל•

. בבקשה? הנגשה של תחנות רכבת/ של הסעות משותפות צ"תחרוצים •

הטכנולוגיה פה  

בבקשה? הסעות תלמידים יעילות וחסכוניותרוצים •

?  לשפר וליעל את ההסעה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםרוצים •

בבקשה

בבקשה? לשפר את הניהול הפיקוח והבקרהרוצים •

אפשריהכל•

, בהשקעות, כל הטוב הזה לא יקרה בלי שינוי מהותי בחשיבה
ברגולציה



תחבורהשל טכנולוגיה ידע וניסיון בהפעלת מערכי שילוב 

שפות3-נגישות מכל מכשיר וב

כי אנחנו גמישים ומכווני מטרה

כי אנחנו יודעים להפוך את ההשקעה לחסכון

כבר לא יהיו יותר עגלונים כי אנחנו מבינים שמחר 

תודה

0544-267591גיל ישועה 

gil@hippo-campus.co.il

شكرا لكم على حسن 
لقائكم نتأمل.االصغاء
ابوليل.وقتبأسرع 

0527956800.احمد


