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מונח "עיר חכמה" מתייחס לערים המשלבות ה
טכנולוגיות מידע ותקשורת עם ניצול אנרגיות 
שמצויות בסביבה הטבעית, לצד שיתוף צורכי 
התושבים ושימוש יעיל בתשתיות. כל זאת במטרה 
פיתוחים  ולקדם  להפחית את הפגיעה בסביבה 

"חכמים" שישפרו את איכות חיי התושבים.

חברת אי. אם. שגב תעשיות בע"מ, המייצרת ריהוט אורבני 
וציבורי, שוקדת בשנים האחרונות על פיתוח מוצרים, חלקם 
במימון המדען הראשי, שיקדמו את החזון לערים "חכמות". 

בין המוצרים שנמצאים בפיתוח:
אשפתונים ומכלי ִמחזור עם חיישנים וגלאי נפח שידווחו על 
מצב תכולת המכל לצורך ריקונו; תחנה חכמה בעלת מסך 
דיגיטאלי שמחובר למוקדי מידע ונותן מידע עדכני על לוחות 
זמנים להגעת האוטובוסים; מערכת מדידה של מספר הנוסעים 
באוטובוסים ובתחנות לוויסות לוחות זמנים של אמצעי תחבורה; 
ספסלים עם התקן סולארי ובהם עמדות טעינה למכשירים 
ניידים; עמדות טעינה בתחבורה הציבורית - בפיתוח הצבת 

שקעי USB בריהוט החברה.

אוטובוסים  ניהול לתחזוקת תחנות  מערכת 
וריהוט אורבאני

המערכת מנהלת את תהליך 
לקצה,  מקצה  התחזוקה 
מאפשרת ייעול, פיקוח ובקרה 
על עבודתם של אנשי התחזוקה. 
נוסף על כך, המערכת מאגדת 
את כל הנתונים שדווחו מהשטח 
ונוח.  פשוט  אחד  בממשק 
יכולות אלו מאפשרות להפחית 
ולחסוך  תחזוקה  יות  בעלו
המערכת  ובזמן.  במשאבים 
בחברת   POC כ-  מופעלת 
באשכול  וסופרבוס  אפיקים 

והסביבה(, אשכול  יישובי עשרת  יבנה,  )אשדוד,  אשדוד 
והסביבה(  קדומים  אריה,  בית  אורנית,  )אריאל,  השומרון 

ואשכול העמקים)עפולה והסביבה(.
 WEB המערכת מורכבת מאפליקציה לאנשי השטח וממשק

למנהלי העבודה והמפקחים ומערכת מחשוב בתחנה.
ניהול  מערכת הניהול מאפשרת: שליחת הודעות לתחנה, 
ותחזוקת המחשוב בתחנות, עדכון  ניטור  מערך פרסומות, 

זמני יציאה.
האפליקציה לאנשי השטח מכילה: קבלת כל המשימות, מפת 
התמצאות אזורית, דיווח סטטוס, בניית מסלולים אופטימאליים, 
של  השוואה  באמצעות  הנכונה  לתחנה  הגעה  אימות 
קואורדינטות התחנה עם המיקום הנוכחי של איש התחזוקה.

המערכת מותאמת גם לתחזוקת מוצרים אחרים כגון: 
שלטי חוצות, אשפתונים, פארקים ועוד.

עמדת הטענה סולארית
עמדת ההטענה – דגם שביט, היא למעשה סככה שמשמשת 
כפסל סביבתי וכעמדת הטענה למכשירים ניידים כגון: אייפונים, 
אייפדים, ומחשבים נישאים. המיזם בנוי על ניצול אנרגיית 
השמש, שארצנו משופעת בה, בשילוב טכנולוגיות חדשניות 
כמענה לתושבים שמשתמשים בקביעות במכשירים ניידים.

המיזם הוא חברתי-סביבתי לקידום המודעות לקיימות ויצירת 
קשר בין הסביבה לקהילה. המיזם מקודם במימון החטיבה 
למעורבות קהילתית חברתית של בנק הפועלים, בייצור של 
חברת אי.אם.שגב תעשיות בע"מ שמתמחה בעיצוב ופיתוח 

של מתקנים לסביבה האורבנית.

שלט רחוב סולארי
פיילוט שלטי רחובות סולאריים נערך בחולון לפני כשמונה 
שנים. במסגרת זו הוצבו שלטים בשישה רחובות, ופיילוט זה 
עבר בהצלחה יתרה והשלטים עדיין פועלים בעזרת אנרגיית 

השמש ומאירים את שמות הרחובות ערב ערב.

תחנת אוטובוסים סולארית להסעת המונים
אוטובוסים  תחנת 
סיטי- דגם   – זו 

אקספרס, מתייחדת 
הסולארי,  בהתקן 
לתאורת  שמשמש 
ולתאורת  התחנה 
מכוון פרסום בדופן 
רכבת  ה.  התחנ
ה  ש כ ר ל  א ר ש י
כ-60 תחנות מסוגה 

והציבה אותן מחוץ לתחנות הרכבת להסעת ההמונים.

לסיכום: מוצרים ופיתוחים טכנולוגיים חדשניים שמשלבים 
גם ניצול של אנרגיית השמש, הם פריצת דרך בשירות שניתן 
לתושבים: הם חוסכים זמן יקר ומשפרים את השירות בתחומי 
התחבורה הציבורית ואת תחזוקת המתקנים השונים במרחב 
הציבורי ומאפשרים שימוש נוח בהם. כמו כן, יש חיסכון בעלויות 
של משאבי תחזוקה להחלפת חלפים של תחנות האוטובוס 
וריהוט אורבני והתייעלות אנרגטית שמשפרת בעקיפין את 

איכות הסביבה. ˆ
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מנהלת  היא  *הכותבת 
בחברת  עסקי  פיתוח 
בע"מ,  שגב  אם.  אי. 
יצרנית מובילה בתעשיית 
המתכת הישראלית, ריהוט 
וביצוע פרויקטים  אורבני 

רבים בארץ ובעולם.


