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עובד  מר  החברה  מנכ”ל  ע”י  שגב  חברת  הוקמה  שנים  כ-40  לפני 

פניגזון ואביו ז”ל שמחה פניגזון תעשיין מוכשר ובעל חזון. מפעל מתכת 

ונותן  אוטובוסים  תחנות  מייצר  השאר  ובין  אורבני  בריהוט  שמתמקד 

והצורך  הטכנולוגית  הקדמה  עם  בתחנה.  התחבורתי  למידע  תחזוקה 

הפכה  ולמוצרים,  לעצמים  והאינטרנט  הטכנולוגיה  עולם  את  לחבר 

החברה לאחת החברות ההחדשניות והמשוכללות בישראל. 

IT-לימים הוקמה חברת הבת אורבן דיגיטל ע”י יובל רמני שבא מעולם ה

והוא משמש המנכ”ל שלה.

מתי נולד הרעיון להקמת אורבן דיגיטל?
“לפני כ-3 שנים החלטנו לראות איך עושים את המוצרים ששגב מייצרת 

חכמים יותר. בחנו את צרכי השוק, הלקוחות והמוצרים שלנו, והבנו שיהיה 

נכון לשדרג אותם לעיר החכמה. להעניק להם יכולות IOT. השילוב של

שגב  של  והניסיון  הידע  עם  ביחד  והחומרה  התקשורת  התוכנה,  עולם 

בריהוט אורבני בא לייצר מוצרים חכמים וחדשניים, תוצרת כחול לבן”. 

אתם נחשבים ייחודים בנישה הזו?
יודעים לחבר  לא  הרוב  ומפעלי מתכת, אבל  תוכנה  בתי  יש המון  “אכן, 

החוזק שלנו  זה  ליצור מערכת שלמה אחת.  יודעים  אנחנו  בין השניים. 

והסיפור שלנו. לשים שלט דיגיטלי בסביבה האורבנית ולהגן עליו מפני 

תנאי הסביבה וונדליזם דורשים ידע וניסיון בכמה עולמות תוכן שונים ואני 

שמח שלנו יש אותם תחת קורת גג אחת.”

מה התחומים הנוספים בהם עוסקת אורבן דיגיטל?
תחזוקת  לניהול  מערכת  הוא  בחברה  שהתפתח  נוסף  פעילות  “תחום 

נכסים. חברת שגב ביצעה עבודות תחזוקה של המידע התחבורתי בתחנות 

אוטובוס, והם גייסו אותנו לנסות לסייע בניהול התהליך המורכב הזה.”

באיזה אופן זה מתבצע? 
2,500 תחנות  קווים שביקשה מאתנו לסקור  לדוגמא את חברת  “ניקח 

ולתקן את הליקויים אם יתגלו. מדובר בתהליך קשה לניהול אשר דורש 

הכל  שלנו  והטכנולוגיה  ההתמקצעות  עם  שנכנסו  עד  עבודה.  הרבה 

התוכנה  ולוגיסטיקה.  זמן  הרבה  ודרש  ואקסלים  בדפים  מתנהל  היה 

האחת  ל-2.  שמחולקת  שלמה  תחזוקה  מערכת  בעצם  היא  שפיתחנו 

והשנייה לאנשי השטח בטלפונים החכמים שלהם. במסגרת  למנהלים 

התהליך אנחנו טוענים למערכת את רשימת הנכסים של הרשות )תחנות 

אוטובוס, פארקים, גנים, כבישים רציפים וכדומה(.

יומי לכל איש שטח ע”ג מפה, רק  בונים מסלול עבודה  בשלב הראשון 

איש  של  העבודה  מזמן  ל-40%   30% בין  חוסכת  בלבד  הזאת  היכולות 

השטח. כאשר איש השטח מעדכן את המצב של התחנה על ידי טופס 

ייעודי ומצלם אותה, הנתונים מתעדכנים בזמן אמת במערכת כך שנחסך 

זמן בהפקת דוחות מאוחרים יותר והכל נעשה אונליין בצורה ממוחשבת 

בהתאם למשימה הרצויה.”

מה היה המצב עד היום?
בסיום  בנוסף  אחריו.  לעקוב  ניתן  היה  ולא  מסתובב  היה  השטח  “איש 

עוד  ולבזבז  לדווח מה עשה  לעדכן אקסלים,  צריך  היה  הוא  השוטטות 

זמן. היום הכל כאמור בזמן אמת. כל נטל ה”בקאופיס” ירד. הרבה פחות 

כי הכל  וגם אנחנו הפכנו את עצמנו שקופים מול הלקוחות.  טרטורים. 

קורה בזמן אמת. 

גם קבלני המשנה מתחילים להבין את היתרון בשקיפות והיכולת לשלוט 

על העובדים. הלקוח יודע שהכול נעשה באופן מאוד מדויק. ניתן לכמת 

זיופים  הרבה  היו  בו  לעבר  בניגוד  רציונלי  מחיר  ולייצר  עבודה  כל  בזמן 

בתמחור. היופי בדבר שאנחנו לא ממציאים טכנולוגיה. פשוט מחברים 

דברים קיימים וזמינים למקומות שרחוקים.”

אורבן דיגיטל נחשבת אחת החברות המובילות בישראל בתחום השילוט הדיגיטלי בתחום 
התחבורה הציבורית. מאחורי החברה ניצבת חברת האם אי אם שגב תעשיות בע”מ - עם נסיון 

תעשיתי והרבה חזון שמטרתו לשפר את יכולת ההתמצאות של הנוסע בתחבורה הציבורית

החוכמה שמאחורי 
תחנות האוטובוס 
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מי הם בעצם הלקוחות שלכם?
“הלקוחות הראשונים שלנו הם הרשויות ובעלי הנכסים כמו מפעילי 

תחבורה ציבורית ומע”צ סוג נוסף של לקוחות שלנו הם הקבלנים.”

אילו מוצרים נוספים ייחודיים לכם?
שלטים  היו  לפעילות,  שנכנסנו  עד  ציבורית.  בתחבורה  “שילוט 

האוטובוס.  בתחנות  הבא  האוטובוס  מגיע  מתי  שמראים  דיגיטליים 

הבנו שרק נדבך אחד מופיע בשלטים אלו. רק החלק של זמני ההגעה 

של האוטובוסים שלא תמיד מעודכן, כי שינויי תנועה קיימים כל הזמן 

בפרט בישראל. די בפיגוע או בתאונת דרכים שכל הזמנים ישתבשו. 

דיגיטלי  יצרנו שלט  אונליין.  חלק מהפתרון שלנו להודיע על שינויים 

ועליו קיים סטריפ  אינץ עם מסך טאץ’ שהוא אינטראקטיבי   49 של 

הודעות שמתעדכן בנוגע לשינויי התנועה ועיכובים בזמן אמת. יש את 

החלק של האוטובוסים הבאים למעלה. בנוסף הוספנו תכנון מסלול 

בנוסף  הגעה  הוראות  ולקבל  היעד  את  לרשום  ניתן  שבתחנה  כך 

הוספנו גם מפת התמצאות של האזור.

השלטים מונגשים לציבור ב-3 שפות: עברית אנגלית וערבית והמסך 

גם נגיש לנכים בכיסאות גלגלים וגם לליקויי ראיה”.

כמה שלטים עדכנתם עד היום?
“כ-30 שלטים בתחנות בארץ, בערד, ב”ש, אשדוד, יבנה, פ”ת, רעננה, 

הוד השרון, רמת השרון, הרצליה והכרמלית בחיפה. משרד התחבורה 

אימץ את השלט, והוציא תקינה והוראות לגבי מראה השלט. משרד 

הוא  הזה  והשלט  ציבורית,  בתחבורה  רב  כסף  משקיע  התחבורה 

אחד הדרכים. המטרה היא לתת יכולת התמצאות מכסימלית מרגע 

כאשר  למשל  היעד,  למקום  להגעה  עד  הראשונה  לתחנה  ההגעה 

יוצאים מהרכבת וממשיכים לאוטובוס מיד למצוא את מיקום תחנת 

האוטובוס, זמני הנסיעה שלו והמסלולים שיעבור. מלבד האוטובוסים 

כך גם ברכבות )בציר רכבת העמק שנפתח לאחרונה היצבנו שלטי 

מגע( אנחנו מטמיעים את השלטים שלנו”.   

מה באשר לוונדליזם והשחתת השלטים אין חשש מכך?
“אכן הנושא הזה מעורר חשש. לכן פיתחנו את השלטים כך שיש להם 

כמה שכבות של הגנה, למשל המסך מוגן ע”י זכוכית אנטי ונדלית 8 

מ”מ שעומדת במבחני ריסוק, שמאוד קשה לשבור אותה. גם מארז 

מגובה  המערכת  וכן  אותו  לפתוח  כדי  עבודה  הרבה  דורש  השילוט 

חיישנים שמזהים ונדליזם ויכולים לשלוח איתות למשטרה. במקומות 

מסוימים מיקמנו גם מצלמות, ככה שיש טיפול בנושא הוואנדליזים 

ספק  ללא  זאת  אם  השילוט,  על  האפשר  במידת  להגן  והמטרה 

שמדובר בחינוך. שאנשים יבינו שצריכים לשמור על השילוט ולחיות 

אתו בשלום, כי בסופו של יום זה משרת אותו לטובה. 

החזון של אי.אם.שגב תעשיות בע”מ
לאחר מימוש חזון ההתבססות של אי.אם.שגב כחברה יצרנית 

מובילה בתעשיית המתכת הישראלית, בעיצוב ובייצור ריהוט 

ובעולם, החליטה החברה  בישראל  פרויקטים  אורבאני, עם 

המתחדש.  העולם  לצורכי  ולהתאימו  חזונה  את  להרחיב 

חזון זה כולל קידום וטיפוח דור המשך בעל מודעות לעולם 

המתחדש שיוביל פרויקטים בנושאים ציבוריים כגון:

יצור שילוט דיגיטלי “חכם” לתחבורה ציבורית.

תוכנות תחזוקה לכל ה”נכסים” בעיר.

לשמירת  סולארית  אנרגיה  ע”י  המופעלים  מתקנים  יצור 

איכות הסביבה והתייעלות אנרגטית.

ובנגישות  ציבורית  תחבורה  מתקני  בשיפור  מעורבות 

לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

פיתוח פארקים וגנים טיפוליים וחינוכיים.

שיתוף הציבור וחיזוק הקשר עם התושבים.
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