
הקמת תשתית עבור איגוד ייחודי  
בתחבורה חכמה

אימון והפקת תובנות, דיגיטציה של מידע תחבורתי

איצקוביץר סמדר "ד: מציגה
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החזון של עיר חכמה

בניית תשתית מידע חדשה עבור תחבורה חכמה

“Revolutionizing the way we innovate in 

smart mobility” 

,יצירת סביבה חדשה שבה טכנולוגיה שיתופית ומידע

מאפשרים לחיים בעיר להיות איכותיים ונוחים יותר
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שיפור איכות  
הסביבה

?מדוע צריך לקדם תחבורה חכמה

אתגרים מרכזיים המשפיעים על איכות החיים

הרחבת  
הנגישות  

הפחתת  
פקקי תנועה  

הגברת  
הבטיחות  
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?מדוע הגענו למצב הנוכחי

תופעות המובילות לבעיות בינלאומיות

גידול האוכלוסייה בערים
גידול מספר הרכבים בכל  

(2-3)משפחה 
השקעה בתשתיות פיזיות  

'חניונים וכו, כמו כבישים

מאוכלוסיית העולם  68%
2050יחיו בערים עד 

(2018, ם"האו)

מ "מספר כלי הרכב ביחס לק
כביש בישראל הן מהגבוהות  

OECD-במדינות ה
(2019, מבקר המדינה)

מיקוד בתשתיות פיזיות  
-מחמיר את תופעת ה
induced demand
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?למה דווקא אנחנו יכולים להצליח בישראל

עם האנשים הנכונים, במקום הנכון, אנחנו בזמן הנכון-חלון הזדמנות 

"יזמות ושיתופי פעולה, פתרונות בתחבורה בלי טכנולוגיהאין"
-Bank of America, 2018 Report

טכנולוגיות  
פורצות דרך 

 Big-ו AI-ב
Data

אקוסיסטם
ישראלי של  

חדשנות , יזמות
ואקדמיה

ערים  
חכמות 

שבשלות  
להביא שינוי

תמיכה של  
הרשות  

לחדשנות  
כגוף  

ממשלתי
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הצורך בהקמת תשתית לשיתופי פעולה

Data Trust-וCooperation Trust-שילוב של פלטפורמות ה

COLLABORATIVE 
LIVING LAB

COOPERATION 
TRUST

Digital Platforms

A data center 
open to all

Cooperation 
driven by a 
consortium
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The First Smart Mobility Data Trust

Data as Infrastructure

NEW VALUE 
FOR ALL

Public-Private-Partnership

DATA 
TRUST
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יצירת פלטפורמה דיגיטלית לדאטה ושיתופי פעולה

מבנה של המעבדה החייה

The ISMLL Collaborative Living Lab Structure

Marketplace

POC capability 
gallery

Finding partners

Existing 
partnerships

Fields of experience

PR & blog

Consortium 
Members’ Data

Knowledge sectors

Company type

Cities

Sectors

Collaborations

Required means

Required POC type

Use of collected data

POC requirements

Logistics

Use Case 
Categories

Environ. quality

Congestion

HD mapping

Safety

V2X

Urban environ. simulation

Etc.

2a 2b 2c

Registration and Joining
Private Company

University

City
Pilot X

Consortium Member

Cooperation Data

Digital Living Lab Platform

2 3

1

The Data System
3a

Processing Layer

Data Layer

Processed Data
• Use cases
• Insights

Raw Data
- Historical data
- Dynamic data

Algorithms

Data 
consumers

Data 
providers

Public (cities), 
Private (start-ups, 
companies), 
academia (unis, 
research centers)

Public (govt. 
bodies/ cities), 
private 
(companies, 
entrepreneurs, 
people, etc.)

3b

COOPERATION 
TRUST



© Israel Living Lab 2019

ערך מוסף לכלל המשתתפים

Game-Changing Solutions

Catalogue of use 
cases

Energy (e.g. 
charging stations)

Pedestrian safety

Micro/transit 
efficiency

Road sensors

Parking

Environment

Catalogue of data 
sets

Use cases

Private

Government

Cities

Etc.

Etc.

Catalogue of 
insights

City power grids

Accessibility

Pollution

Congestion

Pedestrian 
incidents

Etc.

4 Major Challenges 

Safety

Congestion

Accessibility

Environment

21 3
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?מוצלחUse Caseבונים יךא

המתודולוגיה

חברה 
פרטית

גוף  
ממשלתי

קהילה

עיראקדמיה

Use Case
מתודולוגיה

Use Cases / POCs
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מוצלחיםUse Cases-דוגמאות ל

ארגון אחד לבדו לא יכול לפתור את כלל האתגרים בתחום

חברות פרטיות אקדמיה /  ארגונים ממשלתיים
עמותות/ עירוניים 

עיר מוצעת נושא Use Case

Mobileye
Ituran

Simplex Mapping

MIT
אביב-תל

אפיקים אשדוד בטיחות מפת חום בטיחותית–1

Waycare
No Traffic

Axilion

א"מד
משרד התחבורה

באר שבע בטיחות
2–Emergency 

Responder

BWR אביב-תל
הרשות הלאומית  
לבטיחות בדרכים

אשקלון בטיחות תאונות דרכים–3

BWR
Foresight
No Traffic

אביב-תל
משרד התחבורה

נתיבי איילון
אשדוד היערכות לרכב אוטונומי

רמזורים חכמים  -4
וראייה ממוחשבת

GM
BWR

אביב-תל אשדוד היערכות לרכב אוטונומי ניסוי ברכב אוטונומי–5

ST Engineering
BWR

סינגפור
אשדוד

תחבורה ציבורית  
אוטונומיית

פ בינלאומי"שת–6

NEC אשדוד בטיחות 7–IoT

Valerann אשדוד עומס תנועה 8–IoT
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ערך מוסף לכלל המשתתפים

Use case = pedestrian safety

Catalogue of use 
cases

Energy (e.g. 
charging stations)

Pedestrian 
safety

Micro/transit 
efficiency

Road sensors

Parking

Environment

Catalogue of data 
sets

Use cases

Private

Government

Cities

Etc.

Etc.

Catalogue of 
insights

City power grids

Accessibility

Pollution

Congestion

Pedestrian 
incidents

Etc.

4 Major Challenges 

Safety

Congestion

Accessibility

Environment

21 3

מספר  "
ההרוגים של 

הולכי רגל הוא  
ברמה הכי  

גבוהה מזה  
שלושים  

"שנה

Pilots used to examine use cases e.g. 
• At road junctions
• At inter-city roads
• Using traffic lights/road lighting

Private data (GIS-based) 
e.g. 
• Vehicle safety events
• Road-side incidents

Public data (GIS-based) e.g.
• Public transportation stations
• Traffic lights/incidents
• Weather events
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Use Caseמוצלח בנושא בטיחות בתחבורה ציבורית

Collaboration for Good

 Use Case-שותפים ל

מפת בטיחות דינמית עבור ערים

https://www.youtube.com/watch?v=5A8h7uhqRmM
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Smart Mobility 4.0

מהפכה בתחבורה חכמה

Smart Mobility 
Living Lab

New city models

Smart Mobility 
4.0

New partnershipsNew business models

New technologies
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Smart Mobility 4.0

מהפכה בתחבורה חכמה

New city models

New partnershipsNew business models

New technologies
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יובינלאומארציעריםאיגוד

חכמהתחבורה

Networking
&

Collaboration

Sharing of 
Data between 

Cities -
Millions of $ 

Saved

Standardization 
of KPI’s 

New 
Models of 
Integrated 
Mobility 

European (Munich, London, Nice, Warsaw,and Helisinki) and 

Israeli Cities



ישראל סוללת את הדרך  "
"ברמה הארצית והבינלאומית

!תודה רבה


