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רקע-תחומי פעולה אסטרטגיים 

הטכנולוגיותחטיבת

שוק התחבורה עובר מהפיכה הודות  •
לשינויים הטכנולוגיים 

בעשור הקרוב ישתנו מהותית•

האופן בו אנו צורכים תחבורה•

ניהול התנועה  •

הממשקים של כל המערכות•

וביישוםישראל צריכה להיות מובילה בפיתוח •

החברה תתמקד בתחומים הטכנולוגיים  •
אשר הוכתבו על ידי השוק ובמקומות 

הרלבנטיים בהתאם



הטכנולוגיותחטיבתפועלתבהםהתוכןעולמות

הטכנולוגיותחטיבת

אוטונומיות וסייברקישוריות

חשמול שיתופיות

לתחבורהתשתיות

המוניםהסעת



בתחום התחבורה  טכנולוגיה חברות -סביבת הפעולה 
ישראל בתחום התחבורה החכמה  במדינת חברות 580-למעלה מ

הטכנולוגיותחטיבת



חכמהלתחבורההניסוייםמרכז

הטכנולוגיותחטיבת



עבודהתפיסת-הניסוייםמרכז

המרכז הינו מרכז רעיוני ולא פיזי•

:העבודהתפיסת •

השקעה של המדינה–עלויות שקועות •

ח הנסיינים"ע–עלויות שוטפות •

י זכיין  "המרכז מתופעל ע•

י דרישה"הזכיין נותן שירותי ניסויים עפ•

החברה מבצעת מעקב שוטף ותקופתי  •

תיק אתרי הניסוימרכיבי •

פעילים ובביצועאתרים •

פ עם משרד הביטחון ומערך הסייבר"שת•

סימולטור•

עם רשויות מקומיותפ "שת–אתרים מעורבים •

הטכנולוגיותחטיבת



ידעכמוקדהלאומיהניסוייםמרכז

nn

מאפשר ביצוע ניסויים במתחמים סגורים  

וסגורים חלקית התואמים לדרישות שונות

תיק אתרים ושירותי פריסה

מונגשת  סימולטוביתיצירת תשתית 

רכיבים  " הטמעת"המאפשרת ביגור ו

ומערכות

סימולטור

מאפשר בחינה של שרידות רכיבים  

ומערכות לתקיפות סייבר

מרכז לבדיקות סייבר

מרכז ניסויים לאומי  

המעודד הקמת והרחבת  

מרכזי פיתוח וקידום  

תשתיות התחבורה  

בישראל  

הטכנולוגיותחטיבת



ניסוייםלביצועאתרים

פ"איזרוח תלוי שת+ בתהליכי הנגשה –א "אתר נס

מ"במו–מסלול אליפטי כולל כיכר ושני נתיבים –חניון הנתיב המהיר 

זמין–מסלול מעגלי –אצטדיון נתניה 

שידרוגזמין לביצוע –משטח החלקה אשדוד 

זמין-(כולל מנהרות)סומך –יקנעם6כביש 

זמין להסכם-1.4–פצאל–2מסלול מרוצים 

בהליכי התקשרות–מנחת  + מ "ק1.6ערד –1מסלול מרוצים 
מ"בתהליכי מו–באר שבע –מוטורסיטי

הטכנולוגיותחטיבת

בבחינה  -מ  "ק4–431כביש 



סטאטוס–הניסוייםמרכז

2017באוקטובר הושק •

20באתר הניסויי בכביש בעיקר הופעל •

(בהליך מכרזי)מפעיל מונה זכיין •

הנסייניםמותאמים לצרכי , ימי ניסוי170מעל •

הסכמים סטנדרטיים  •
עם בעלי תשתית ונסיינים

סימולטור•
פ עם משרד הביטחון"שת

מרכז ניסוי ואשרור לסייבר בתחבורה•
פ עם מערך הסייבר"שת

הטכנולוגיותחטיבת





הטכנולוגיותחטיבת

"אדפטתון"–עידוד חדשנות 

ולבחון  , במטרה לעודד חדשנות

,  טכנולוגיות יישומיות בישראל

לחברות" נתיבי איילון"פונה 

הישראליות לענות  Auto-Tech-ה
החברה באמצעות  לאתגרי 

"אדפטתון"



הטכנולוגיותחטיבת

"אדפטתון"האתגרי 



הטכנולוגיותחטיבת

סל טכנולוגיות

פרוייקטילקידום משרד התחבורה יוצא בתוכנית •
,  הדגמה של טכנולוגיות תחבורתיות חדשניות

בתשתיות הכבישים במדינת  להטמיעןבמטרה 
ישראל

שהיא  , תוביל חברת נתיבי איילוןאת התוכנית •
התחבורההזרוע הביצוע הטכנולוגית של משרד 

בה ישתתפו כלל חברות התשתית  , התוכניתמטרת •
לאתר ולשלב טכנולוגיות  , של משרד התחבורה

הנחוצות לשיפור הבטיחות וניהול התנועה במדינת  
ישראל



הטכנולוגיותחטיבת

מטרהנושא#

1
טכנולוגיות העדפה ברמזורים  

בפוליגון  

הדגמת יכולת העדפה בתא שטח כמערכת רמזורים שלמה ולאורך זמן תוך שימוש בחלופות  •

טכנולוגיות סטנדרטיות שונות למציאת פתרון מיטבי

2

מערכת לניטור תנועה ברזולוציה  

גבוהה לעזר לבקרת התנועה  

הדגמת יכולת כיסוי עיר במצלמות חכמות המוטמעות ברכבים ומינוף צבר המצלמות לטובת •

.  שימושי עיר חכמה

בחינת הערך התחבורתי של רשת מצלמות חכמות כאמצעי העצמת הבטיחות  -מטרת משנה •

.  בדרכים והעלאת המודעות של הנהגים וציי הרכב לתרומתם לסכנה בכבישים

3
ייעול זרימת התנועה במקטע הכביש •מערכת לניטור תנועה במיסעה  

ובשולי הכבישקיצור זמן התגובה למפגעים בכביש•

4
מערכת ניהול אירועים  בשבילי  

אופניים

זיהוי מוקדי סכנה ונקיטת פעולות פרואקטיביות על מנת לצמצם את כמות תאונות האופניים  •

ואת חומרתן

5
מערכת ניתוח וטיפול באירועים  

מטרופולינייםלחדרי ניהול תנועה 

צמצום עומסי תנועה ושיפור הבטיחות באמצעות ניתוח נתוני התנועה•

זיהוי מוקדי סכנה ונקיטת פעולות פרואקטיביות לצמצום תאונות הדרכים•

6

טכנולוגיה ניטור תנועה בצמתים  

ם  "באמצעות מערכת מבוססת מכ

תרחישים תחבורתיים ללאאופטימיזציה מערכתית של רשת התחבורה באמצעות ניתוח •

תלות במידע מכלי הרכב

זיהוי אירועי בטיחות ובקרת גודש•

התנועההנושאים שאושרו לקידום בתחום ניהול וייעול 
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תודה

אלדי שחם    

טכנולוגיות  חטיבת , ראש אגף ניסויים ושילוב תחבורה חכמה

054-7212080eldads@ayalonhw.co.ilנייד 

הטכנולוגיותחטיבת

mailto:eldads@ayalonhw.co.il

