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Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand 
economy' and for shared-connected and low-emission logistics 
operations
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Specific Challenge:
Urban, metropolitan and peri-urban areas are experiencing a huge increase in demand for new 
logistics solutions that deal with the requirements of the 'on demand economy' and incorporate 
opportunities for shared, connected and low-emission logistics operations. Research is needed on how 
to prioritize and combine a number of competing interests from the private side and public (policy) 
side.
Scope:
Proposals should address all of the following aspects:
• Developing value cases for integrated systems of logistics/ freight operations in urban, metropolitan 

and peri-urban areas, such as TEN-T urban nodes and consolidation centres in urban areas.
• Addressing (and planning for) the integration of low-emission, and possibly connected (automated) 

delivery vehicles (e.g. cargobikes, drones) in urban logistics.
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מהי לוגיסטיקה



מהי לוגיסטיקה

ובקרה המתייחס לזרימה ואחסנה של ישום, הלוגיסטיקה הינה תהליך תכנון•
מהשלב ההתחלתי ועד השלב הסופי של , שירותים ומידע רלוונטי, מוצרים
,  באיכות המתאימה–כל זאת במטרה לספק את דרישות הצרכנים , צריכתם

.בזמן ובמקום הנדרש, בעלות הנמוכה, בכמות הרצויה



מרכיבי המערכת הלוגיסטית

ניהול לוגיסטי

,ניהול לפי יעדים(
)תורה והדרכה

שירותים
משלימים תובלה ושינוע

הצטיידות
ואחזקת

תשתיות היצור

רכש
והספקת מלאי



לוגיסטיקה עירונית

הלוגיסטיקה העירונית הינה מכלול השירותים הקשורים לתנועת סחורות  •
ושירותים במרחב העירוני

הינה מכלול השירותים המנוהלים באופן  , לוגיסטיקה עירונית מקיימת•
אופטימלי במונחי קיימות והקשורים לתנועת סחורות ושירותים במרחב  

העירוני



המערך הארגוני

ליבת היצור

ספקים

לקוחות

חומר וציוד

"כ
שירותיםא

מידע וידע

מוצרים

שירותים

Supply Chain M
anagem

ent (SCM
)

Product Lifecycle M
anagem

ent (PLM
)

מחקר ופיתוח

שיווק  
ומכירות

כספים



רשת הספקה/ שרשרת 



הקשר בין הלוגיסטיקה לבין  
)עירונית(תחבורה 



SaaS / MaaS/Taas / LaaS



הקשר בין מלאי וגודש

רמת מלאי

זמן

יעילות בהובלה יעילות בניהול מלאי



בעיית ניתוב רכבים

הינו המנגנון הבסיסי לתכנון ותפעול מסלולי הפצה) VRP(ניתוב רכבים •

,  מיקום לקוחות, מתקנים, צי רכב
,  קיבולת רכב, חלונות זמן, ביקוש

,  מגבלות תנועה, עלויות, זמני נסיעה
תקנות



פתרונות מקובלים



חסמים במימוש פתרונות

אנשים

תהליכיםטכנולוגיה









פתרונות מקובלים

)מידע, מרחב, זמן(הסדרת פתרונות פריקה וטעינה ברחובות ומחוץ לרחוב •
)ארעיים, במרחב העירוני, במעטפת(מתקני הפצה עירוניים •
)מערכת הינע, רעש, זיהום, גודל(מגבלות , אגרות, העדפה, תימרוץ•
הפצה שיתופית, הפצה דינאמית•
)אתרי איסוף, כולל שילוב מתקני הפצה(הפצה מחוץ לשעות הפעילות •
)אוטונומי, רכב חשמלי, אופניים(חלוקה באמצעות כלים מקיימים •
אתרי איסוף משלוחים•
תכנון ורישוי•
שילוב תשתיות תחבורה ציבורית ולוגיסטיקה עירונית•









מיקוד



סנכרון אופטימאלי במעבר בין אמצעי הובלה

:מרכזים לוגיסטיים מודרניים משמשים כ•
רכזות למעבר בין אמצעי הובלה•
ערך מוסף/הרכבה/מרכזי יצור•

:מיקוד על•
הגעה ויציאה אמצעי הובלהסינכרון•
הקטנת זמני המתנה ורמות מלאי•

:באמצעות•
תכנון רשת גמישה•
)slow steaming, עיכוב, זירוז, ניתוב(תפעול הרשת •

)skip, hold(שימוש בכלים מתחבורה ציבורית •



שיתוף תשתיות



עדיפות התנועה העירונית

התפיסה  
המסורתית

רכבים•
תחבורה ציבורית•
הולכי רגל•
אופניים•

קיימות  
עירונית

הולכי רגל•
תחבורה ציבורית•
אופניים•
רכבים•

קיימות  
עירונית מלאה

הולכי רגל•
לוגיסטיקה עירונית/ תחבורה ציבורית •
אופניים•
רכבים פרטיים•

שיתוף תשתיות

הדמיה אדריכליתN-Trace: מקור



שיתוף תשתיות

Cargo Hitching - TU/e Project (Tom van Woensel)
Parcel4Me



הגדלת ניצולת הרכבים
צמצום נסיעות ריקות•
ניצול מוניות לביצוע חלוקה•
DRT+DVRP–קווים גמישים משולבים •
כדאיות תפעול בשעות שפל•

ניטור תנועת מוניות בסן פרנסיסקו
עם נוסעים–אדום
ללא נוסעים–כחול



מטרהפונקציותמספר•

ענייןבעלימספר•

מפעיל  רשותנוסע
מוביל לקוחצ"תח

לוגיסטי

תקציב

קישוריות

חסכון בזמן

חניה

ניצולת

איכות  
סביבה

נתיבי תחבורה משותפים



ICT



Amazon Go

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc


נתוני עתק

מידע רב ממקורות שונים•
פריסה במרחב•
ניראות•
•BI

לוגיסטיקה•
•Multiple hand-offs
חניה•
מעקב•

תפיסות חדשות•
•VMI
הפצה שיתופית•
•MaaS



Internet of Things - IoT

,"דברים"או , הוא רשת של חפצים פיזייםהאינטרנט של הדברים•
תקשורתהמאפשריםוחיישניםתוכנה,באלקטרוניקההמשובצים•
רשת זו צפויה להוביל . מתקדמת בין החפצים ויכולות איסוף והחלפת מידע•

.בתחומים רביםלאוטומציה

:תחומים
מחשוב לביש•
בית חכם•
מפעל חכם•
עיר חכמה•
אוטומטי/ רכב אוטונומי •
ניטור משתמשים•



אוטומטי" בדיד"ניטור 

• RFID
• BLE (BT)
• Wi-Fi
• LoRa



AVL – Automatic Vehicle Location
RTLS – Real-Time Location system

)GNSS(ניטור רציף 



ממשקי העברת נתונים בתחבורה ציבורית
Data Table Description
Agency This file contains information about one or more transit agencies that

provide the data in this feed.

Stops This file contains information about individual locations where vehicles
pick up or drop off passengers.

Routes This file contains information about a transit organization's routes. A
route is a group of trips that are displayed to riders as a single service.

Trips This file lists all trips and their routes. A trip is a sequence of two or more
stops that occurs at specific time.

Stop times This file lists the times that a vehicle arrives at and departs from
individual stops for each trip.

Calendar This file defines dates for service IDs using a weekly schedule. Specify
when service starts and ends, as well as days of the week where service is
available .

Calendar dates This file lists exceptions for the service IDs defined in the calendar.txt file.
If calendar_dates.txt includes ALL dates of service, this file may be
specified instead of calendar.txt .

Fare attributes This file defines fare information for a transit organization's routes .

Fare rules This file defines the rules for applying fare information for a transit
organization's routes.

Shapes This file defines the rules for drawing lines on a map to represent a transit
organization's routes.

Frequencies This file defines the headway (time between trips) for routes with
variable frequency of service.

Transfers This file defines the rules for making connections at transfer points
between routes.

• GTFS – General Transit Feed Specifications • SIRI - Service Interface for Real Time Information



!תודה

yuval.hadas@biu.ac.il


	לוגיסטיקה עירונית
	Horizon 2020
	נושאים
	מהי לוגיסטיקה
	מהי לוגיסטיקה
	מרכיבי המערכת הלוגיסטית
	לוגיסטיקה עירונית
	המערך הארגוני
	שרשרת / רשת הספקה
	הקשר בין הלוגיסטיקה לבין תחבורה (עירונית)
	SaaS / MaaS/Taas / LaaS
	הקשר בין מלאי וגודש
	בעיית ניתוב רכבים
	פתרונות מקובלים
	חסמים במימוש פתרונות
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	פתרונות מקובלים
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	מיקוד
	סנכרון אופטימאלי במעבר בין אמצעי הובלה
	שיתוף תשתיות
	עדיפות התנועה העירונית
	שיתוף תשתיות
	הגדלת ניצולת הרכבים
	נתיבי תחבורה משותפים
	ICT
	Amazon Go
	נתוני עתק
	Internet of Things - IoT
	ניטור "בדיד" אוטומטי
	AVL – Automatic Vehicle Location�RTLS – Real-Time Location system
	ממשקי העברת נתונים בתחבורה ציבורית
	תודה!

