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ד"ר אריה חממי, יו"ר הוועידה - דברי פתיחהדברי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מר ישראל כץ

"לא ייתכן שאין חובת ליווי לנהג חדש ברכב כבד"
"בשם השם נעשה ונצליח"

בפתיחת דבריו הודה השר ישראל כץ לנוכחים והעלה על נס את 
חשיבות הוועידה ואת השתתפותו העקבית של משרד התחבורה 

בה.

בנושא תשתיות התחבורה הזכיר מר כץ את תמיכת המשרד 
בפיתוח מערכת הסעת המונים בארץ בכלל ובאזור המרכז בפרט, 
תוך כדי ציון חשיבות ה"קו האדום" המחבר את ערי המרכז 
ואת התמיכה בתחבורה הציבורית והנת"צים המהווים תוספת 

חשובה להגברת השימוש בה.

"תשתיות תחבורה מחברות את המדינה מבחינה כלכלית וחברתית 
ומאפשרות פיתוח דיור ותעסוקה".

מעמד הנהג המקצועי, ההכשרות והפיקוח הנדרשים זכה 
להתייחסות מפי השר באמרו "לא במקרה נתקל נושא זה 
בזמנו בהרבה קשיים שכן, הגברת הבטיחות מתנגשת לכאורה 
ביכולת הנהג לעבוד יותר, אך הבטיחות קודמת", לכן, הוסיף 
שר התחבורה, "הנחיתי את מנכ"ל המשרד לרכז ולגבש את 
המסקנות ע"מ שיוגשו לקידום הליכי חקיקה המסדירה את 
מעמד הנהג המקצועי", עוד ציין כי "לא ייתכן שאין חובת ליווי 

לנהג חדש ברכב כבד".

האקדמיה בתחבורה חשובה לענף ולכן הכריז מר כץ "אפעל על 
מנת לתמוך בקידום לימודים אקדמיים בתחום התחבורה".

ד"ר אריה חממי פתח את ועידת ישראל לתחבורה בברכות 
לאורחים, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מר ישראל כץ, ראש 
עיריית רמת גן, מר ישראל זינגר, נציג ארגון UITP מבלגיה, מר 
ארתור פרשל, נציג אוניברסיטת פלורידה מארצות הברית, פרופ' 
גרשון טננבאום, שגרירת קנדה בישראל, הגב' ויויאן ברקוביצ'י, 
נציגי מליאת ארגוני התחבורה בישראל ואורחים נכבדים נוספים.

ד"ר אריה חממי הציג לבאי הוועידה יישום ההחלטות שנדרשנו 
להן בשנה שחלפה. "אחת ההחלטות המשמעותיות שהתקבלו 
בוועידת התחבורה מספר 5, על ידי נציגי התחבורה הייתה 
הקמת מליאת בכירי התחבורה בישראל, על מנת לקדם, לסנכרן 
וליצור סינרגיה בין הארגונים השונים, בנושאים שבהם מתקיים 

מכנה משותף".

במשך השנה הנוכחית גובשה מליאת הנציגים, בהגדרת החזון, 
המטרות, בכתיבת נהלים ובהגדרת המעמד המשפטי למליאה 
זו. כמו כן, תועדפו נושאים וסדרי עדיפויות שבהם המליאה 
תטפל בשנת העבודה הקרובה, בליווי יועץ אקדמי שינחה ויתמוך 
בתהליכים של הבניית המטרה, בין היתר, על ידי איסוף נתונים 
מקצועי, בחינת צורך מחקרי והכנת מידע מערכתי תומך בהגדרת 
המטרה ודרכי הביצוע. בהמשך, הוצגה תמונת המצב בשטח; 
קיימים נהגים רבים, העובדים שעות עבודה רבות, לעיתים ללא 
תנאים מתאימים וללא הגדרה לתפקידם. במצב הנוכחי מדובר 
בדיני נפשות ועל כן נעשתה פנייה לכל מקבלי ההחלטות להכיר 

במקצוע ולסייע בקידומו. 

"יש לישראל אינטרס שהעולם כולו יעבור לשימוש בתחליפי דלק, 
ולשימוש ברכבים היברידיים וחשמליים וצריכים לקדם מגמה 
זו", כמו כן אמר, כי "בתיאום המשרד לביטחון פנים, משטרת 
ישראל ומשרד האנרגיה מתבצעת בדיקת היתכנות השימוש בגז 

טבעי בכלי רכב ציבוריים ואחרים".

 לרפורמה בנמלים והכוונה להפעיל שני נמלים חדשים משמעות רבה
"ישראל תהפוך למרכז בינלאומי של תובלה ימית", והשלכה 
על ענפים בתחבורה היבשתית - "מה שקורה בנמל משפיע על 
התובלה אליו וממנו החזון שלנו להעביר את פעילות התובלה 
במידת האפשר לשעות הלילה תוך מתן תמריצים", "בענף המוניות 
באשדוד לדוגמא תהיה הרבה יותר עבודה כאשר יהיה עוד נמל".

לבסוף התייחס השר לשירות החדש המאפשר גם לרכבים פרטיים 
להסיע נוסעים :"אנחנו מצפים מכולם לכבד כללים... לא נאפשר 

פגיעה בענף המוניות המצוי גם כך בקשיים".

יו"ר הוועידה ציין את מעמד האקדמיה בתחבורה בישראל: 
"כיום החלו בלימודים חמישה מחזורים של תואר ראשון בניהול 
ותחבורה כאשר השני שבהם מסתיים היום ואנו לקראת תחילת 
לימודים של כיתות ייחודיות מקצועיות בתחום ניהול ליסינג 
בתחבורה, מנהל עסקים בתחבורה ומשפט תעבורתי". לאור דברים 
אלה, המתבקש הוא לשתף את הרגולטור בתהליכים משמעותיים 
אלה על מנת לקדם הון אנושי בתפעול תחבורה בישראל ברמה 
מתקדמת. כיום במדינה מלמדים תשתיות בתחבורה וקיימת 
השאיפה להיות כמו אוניברסיטאות בחו"ל המלמדות תחבורה 
על כל היבטיה: תפעול, לוגיסטיקה ימית, אווירית, הנדסה 
מחשבים לצורך התחבורה, סנכרון בין מערכות טכנולוגיות, 
אפיון צרכים, מחקרי יסוד ועוד. "קיים צורך, קיימת חשיבות, 
קיים ידע והבנה לאופן הביצוע, ולאור הנסיבות אנו מבקשים 
להקים אוניברסיטה בתחום מדעי התחבורה בישראל. התחבורה 
איננה ילד חורג, אקדמיה בתחבורה היא דבר נדרש ויש לעשות 
זאת. מי שפיתח תשתיות בישראל יכול היום להרים אוניברסיטה 

למדעי התחבורה בישראל".

בין נושאי הוועידה התקיימו דיונים בנושא הנהג המקצועי, 
המשמעויות הנגזרות מכך, המקצועיות ואיכות השירות בתחומים 
השונים, המערך המסילתי במדינת ישראל, לאן? עשייה מול 
צורך ותחילת הובלת התהליך של הסייבר במערכת התחבורה 
בישראל, שהינו שחקן וגורם חדש בשטח שאמור להצעיד אותנו 
למחוזות חדשים, וחלילה לנו אם לא נידרש לכך, דבר שיכול 
לפגוע ביכולותינו להגן על אבטחת המידע ומערכות רגישות.

אני מאחל לכולם ועידה מוצלחת. 
תודה
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"הכסף נמצא אצל החזקים ביותר ובהון השחור" | "הכלכלה הישראלית טובה לקבוצה 
מסוימת באוכלוסייה בלבד" | "יש ליצור גיבורי תרבות חדשים הבונים חברות לטווח ארוך"

הצורך במקצוענות בתחום הנהיגה.
ראוי לציין שקיים שיפור בתשתיות התחבורה וזאת בזכות משרד 
התחבורה ומר ישראל כץ בפרט אך הן עדיין רחוקות מהתשתיות  
של חברה מודרנית, ולכן חשוב מאוד שנהגי האוטובוסים, מוניות, 
משאיות יהיו אנשים בעלי מיומנות והכשרה מקצועית רצינית.

הצעות קודמות של משרד התחבורה בנושא זה נדחו משום שלא 
היו מספיק רציניות ומעורפלות בכל הקשור לאכיפתן, אני מצפה 
ממשרד התחבורה להגיש שוב הצעה ברורה לגבי הצורך בהכשרה 

מקצועית להנהגים, עם אכיפה ברורה ויעילה. 
כלכלה ואחריות לטווח הארוך. 

האם הכלכלה הישראלית היא באמת מהטובות בעולם או שהיא 
טובה לקבוצה מסוימת באוכלוסייה?

5 נתונים המתארים המאפיינים את הכלכלה בישראל: 
• הצמיחה היא של כ -3%, גבוה יותר מאירופה.

• שיעור האבטלה נמוך מ- 6 אחוזים. 
• אין אינפלציה.

• ישראל הינה מדינת סטרטאפים.
• הגרעון בישראל לא מהווה בעיה גדולה ביחס למדינות העולם. 
אלו מדדים של כלכלה הטובה לקבוצה קטנה בלבד. הרעיון הוא 
לא רק איך מקצים את המקורות אלא גם איך מחלקים את 
התוצר, כיום % 50 מהעובדים משתכרים פחות מ 6400 שקלים. 
ישראל היום היא מדינה בה שיעורי העוני, אי השוויון, פריון 
העובד, חינוך ורווחה הם  מבין הנמוכים בעולם וגם בבריאות 

אנו נמצאים במגמת ירידה. 
מה באמת משפיע על הרווחה הכלכלית של אדם בישראל?

• שכר הנומינלי 
• יוקר המחיה

• שירותי מדינה

בישראל השקיעו מיליארדים בצבא ובאוניברסיטאות, אנו 
נחשבים כחדשניים בעולם. אנשי הסטארט-אפ שלמדו טכנולוגיות 
מתקדמות בצבא "עושים אקזיט" ומוכרים את החברות 
והרעיון "בזול" לגורמים בחו"ל, אותם אנשים מתעשרים אך 
שאר העובדים נותרים חוטבי עצים ושואבי מים, אין יותר 
בניית חברות לטווח ארוך, עלינו  ליצור גיבורי תרבות חדשים 
הבונים לטווח ארוך, לא רק סטרטאפים המובילים לאקזיט, 
יש להשקיע את כספי קופות הגמל והפנסיה בחברות ישראליות 
 במקום למכור אותן לידיים זרות. איבדנו את הכלכלה הציונית ! 
יותר כסף.   בשביל לבנות תעשיות חדשות צריך להשקיע 

הכסף נמצא אצל החזקים ביותר ובהון השחור. 

צריך להחליט שגם מהחברות הגדולות לוקחים 10 אחוז מס, כפי 
שמשלמים במדינות אירופה. דרוש רפורמטור ברשות המיסים 
הישראלית שיילחם בתופעת ההון השחור. בכסף שיתפנה צריך 
לשחרר את העסקים הקטנים והבינוניים מהרגולציה שמעסיקים 

עוד עובדים למען בניית תעשיה חדשה. 

המשילות הישראלית הינה מהגרועות במדינות העולם. ישראל 
נמצאת במקום מאד נמוך בזמן של אישור בניה , בנושא העסקי 
הקשור לרגולציה ובשחיתות והפתרון לכך הוא באמצעות צוות 
שרים שיושבים יחד ועובדים בצוות עבור מטרה משותפת וחשובה, 
ולא במציאת פתרונות מיידים לטווח קצר. אם אנחנו רוצים 
לבנות עתיד למדינה יש לבנות כלכלה שהולכת לטווח ארוך 
עם ערבות הדדית ולשפר את מערכת חינוך, תשתיות בריאות 

וכלכלה במדינת ישראל.

"זמינות פתרונות תחבורה שונים המשלימים זה את זה עשויה לשכנע את האזרח לוותר על 
השימוש ברכב פרטי" | "פקק תנועה ירוק הוא עדיין פקק תנועה". 

UITP  הינו ארגון כלל עולמי המורכב מלמעלה מ - 1300 גופים 
ממגזרים שונים החברים בו ומטרותיו :

• תמיכה וקידום תחבורה בת קיימא.
• שיתוף ידע וטכנולוגיות.

• החלפת רעיונות ויצירת שותפויות עסקיות.
תחבורה יעילה:

נשענת על שלושה עקרונות/עמודי יסוד :
• מדיניות מתאר בינוי מתואמת 

• בקרה על רמת השימוש ברכב הפרטי ומצאי מקומות  החניה
• פיתוח תשתית משולבת של אמצעי תחבורה שונים 

 תחבורה ציבורית בת קיימא משלבת את כל אמצעי התנועה: 
הולכי רגל, אופניים, מוניות, אוטובוסים, רכבות למיניהם וכו', 
והיא, בייחוד הפתרונות המסילתיים, מאפשרת לַמֵטב את קיבולת 

התנועה של הדרך.
ככלל: זמינות פתרונות תחבורה שונים המשלימים זה את זה 

עשויה לשכנע את האזרח לוותר על השימוש ברכב פרטי. 
תחבורה ציבורית חכמה:

אוטובוסים:

• מעבר לתקן EURO 6 המצמצם פליטת מזהמים.
• שימוש באוטובוסים בעלי מגוון אמצעי הנעה ודלקים כגון:

   • דיזל
CNG •   
   • גפ"מ

   • ביו דיזל
   • חשמל

   • רכבים היברידיים

רכבת קלה:

 • קיבולת גבוהה המקבילה ל - 435 
   מכוניות

• פליטת רעש ומזהמים נמוכה
• פיתוח עירוני ועסקי בנתיב הרכבת

: BRT
• עלות נמוכה ביחס לרכבת הקלה

• קיבולת גבוהה וזיהום נמוך יותר בהשוואה לאוטובוס עירוני
בניית מערכת תחבורה ציבורית יעילה - מסקנות והמלצות:

 1. תמיכה מנהלית ופוליטית, מגּובה במדיניות מתאר בינוי 
    מתואמת.

2. מימון ארוך טווח.
3. בחירת השילוב הנכון של אמצעי התחבורה הציבורית.

כלכלה ותחבורה
יו"ר ועדת הכלכלה פרופסור אבישי ברוורמן

תחבורה עירונית חכמה 
מנהל מרכז ומזרח אירופה בארגון UITP - מר ארתור פרשל

הנהלת ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה 
מבקשת להודות למר ארתור ֵּפרֵשל 

ולארגון UITP על שיתוף הפעולה בוועידה

The Conference Management wish to thank
Mr. Artur Perchel and UITP organization
for their cooperation in the conference 
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בוקר טוב, כבוד שר התחבורה, מר ישראל כץ, חברי כנסת,  
יו"ר וועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה השישית, מר אריה 
חממי, ראשי ערים, ראשי מועצות מקומיות ואזוריות, חברי 

ארגוני תחבורה בישראל , אורחים יקרים.

בפתח דברי אני רוצה לברך את כולכם בבואכם לעירנו היפה רמת 
גן אשר חרתה על דגלה את קידום חייהם של תושבי רמת גן. 
כנס זה חשוב מאד בקידום נושא התחבורה הציבורית בישראל. 
בוועידה זו אני מלא תקווה שנוכל לקדם את נושא התחבורה 

בישראל אשר נוגע לכל אדם ואדם בוועידה. 

דרוש כאן שיתוף פעולה מלא בין משרד התחבורה לרשויות 
המקומיות כאשר משרד התחבורה משמש כרגולטור אשר יפקח 

על האינטרס הכללי המשותף לכל הרשויות.

אבקש בהזדמנות זו להזכיר שבימים אלו התחבורה הציבורית 
בכל אזור גוש דן עוברת שינוי משמעותי עם יישום תכנית הרכבת 

הקלה וחיבור מרכז הארץ לתחבורה 
ציבורית יעילה הן לאזור דרום והן 
לאזור צפון. חשוב לציין כי בעיר 
רמת גן אושרו 2 נת"צים שייושמו 
הקרובים,  החודשים  במהלך 
זה  אני מקווה ומאמין שמהלך 
יוביל לשימוש ויגדיל את הרגלי 
הנסיעה בתחבורה ציבורית. כמו 
כן הבטיח השר שיסייע בהקמת 
רשת אוטובוסים שכונתיים אשר 

יקלו על התנועה ברחובות הצרים. אני מקווה ששינויים אלה 
ואחרים הינם בשורה חיובית עבור הציבור הרחב ומחייבים 
אותנו להמשיך בפעילות למען התחבורה ציבורית יעילה, כל 
זה מתוך שילוב של שיקולים תחבורתיים מקצועיים ועם אוזן 
קשבת לקולו של האזרח הישראלי הצורך את שירותי התחבורה 

הציבורית.

אני מאחל לכולכם ועידה מפרה, יעילה ויצרנית.

 משתתפי הפאנל:
מר אבנר פלור:סמנכ"ל בכיר לתנועה, משרד התחבורה | מר ארנון מעוז: מנכ"ל פורטל תשתיות אנרגיה | מר אורן משה: רכז 
תחום אנרגיה אגף תקציבים, משרד האוצר | ד"ר נעם גרסל: מנכ"ל אסיף אסטרטגיות | מר דורון ודאי: מנכ"ל כלל מוטורס | 

 ד"ר ברכה חלף: מנהלת בכירה תחום תחליפי נפט, משרד האנרגיה והמים 
מנחה:ליאור גוטמן, כלכליסט.

ד"ר ברכה חלף - תחום תחליפי נפט, משרד האנרגיה והמים:

ציינה "אנו מדברים על מגוון דלקים חליפיים על סקאלה של זמן. 
החזון של כולם זה לייצר רכב חשמלי המבוסס על תאי דלק של 
מימן. בגלל הסקאלה הרחבה, יש כיום למשרד התשתיות הלאומית 
האנרגיה והמים ביחידת המדען הראשי חמש תכניות של תמיכה 
בשלבים השונים לתחליפי הדלקים. כיום יש ניסוי שנערך עם 
חברת "דור כימיקלים" ומלווה ע"י צוות של משרדי הממשלה, 
בניסוי נבחנת ההשפעה של שימוש בתערובת של מתנול עם בנזין 
ברכבים פרטיים. קיים מידע שיצרניות רכב יכולות לעשות בו 
שימוש. "מתנול זול יותר מבנזין ולכן השימוש בו יביא לכלכליות 

גבוהה יותר"
אורן משה - רכז תחום אנרגיה אגף תקציבים, משרד האוצר:

הדגיש כי "כשמנסים לפתח שוק חדש רואים את הסיכונים. אם 
הממשלה מחליטה לקדם תחליפי דלקים, מעבר להורדת חסמים 
ורגולוציה, עליה להיות אקטיבית, להשתתף בסיכון ולתת הטבות. 
זה יעודד השקעות בתחומים הללו". אורן המשיך וציין כי בפירוש 
שוקלים לעשות מהלכים בתחום התדלוק בהסבה לגז טבעי דחוס, 
במטרה להשיג צריכה של תזקקי נפט וגז טבעי ממקור ישראלי, 

מסיבות כלכליות, אקולוגיות וביטחון אנרגטי. 
אבנר פלור - סמנכ"ל בכיר לתנועה, משרד התחבורה:

הזכיר שיש להבחין בין מערכות הנעה לבין הדלקים השונים. נושא 
נוסף שתופס תאוצה זה שימוש ופיתוח כלי רכב חשמליים, הנעים 
העיקר במרכז העיר. "המגמה בעולם היום היא שהיצרנים מפתחים 
יותר כלי רכב בשימוש למרכזי העיר לשיפור איכות הסביבה". מר 
פלור התייחס גם לתאי הדלק כעניין יקר מבחינה כלכלית ובטיחותית. 
 BYD בנוסף, פירט כי "כיום יש אוטובוס חשמלי של יצרן מסין
שנוסע בקו של "דן" בתל אביב. עוד שישה אוטובוסים היברידיים 

 במטרונית חיפה ו- 30,000 רכבים היברידיים ברחבי הארץ. 
 אנו בתהליך הכנה לדרישות חובה לגז טבעי בהיבט תקינה, ייבוא והדרכה. 
לגבי אוטובוס, ביצענו ניסוי לפני חודש ואנו אמורים לקבל את 
ממצאיו בקרוב. הכיוון חיובי בתקווה שהדוחות יהיו בהתאם".

דורון ודאי - מנכ"ל כלל מוטורס:

ציין כי בשנה האחרונה כבר מסיעים אוטובוס חשמלי בתל אביב, 
בשיתוף חברת "דן". "עד כה התוצאות טובות מאוד. האוטובוס 
מתפקד כאוטובוס רגיל, אך הוא לא מרעיש ואינו מזהם. העלות 
הממוצעת ליום עבודה פחות מ-90 ₪, לעומת 620-670 ₪ לתדלוק 
אוטובוס רגיל. חשוב לזכור שגז טבעי מזהם ודורש תשתית, לעומת 
חשמל שהתשתית כבר קיימת, למעט עמודי טעינה בחניונים. יש 

חסכון כלכלי מהותי באנרגיה ובתחזוקה".
ד"ר נעם גרסל - מנכ"ל אסיף אסטרטגיות: 

העיר כי יש שיש לשים לב שהחשמל מאפשר פוטנציאל של שילוב 
אנרגיות מתחדשות. "השמש יכולה להוות מקור אנרגיה לתחבורה, 
אם נשקיע במקומות נכונים. התשתית החשמלית מנצחת כי לתוכה 
ניתן לשלב הרבה מקורות אנרגיה שונים ויש לה ורסטיליות רבה. 
בנוסף, צריך להשקיע באנשים ולא בטכנולוגיות. תנו ליזמים 
לבחור טכנולוגיות ומערכות בצורה ובאווירה נכונה מבלי לחסום 
את החדשנות. כך הצלחנו בתחום הביטחון, ההיי-טק והחקלאות. 
צריך להשקיע באנשים גם בתחום התחבורה כדי שלא נהיה 30-40 

שנה מאחורי שאר העולם".

ארנון מעוז - מנכ"ל פורטל תשתיות אנרגיה:

טען כי "איראן מחזיקה באלפי תחנות תדלוק והמוניות עפ"י החוק 
מבוססות גז טבעי. אם לא תהיה תקנה במיסוי בנושא הרכבים, 
לא יהיו יזמים בתחום. הנושאים הללו תלויים ברגולטור ויכולים 

לצמוח". 

תחבורה ירוקה ודלקים חליפיים - דיון פאנלדברי ראש עיריית רמת גן, מר ישראל זינגר
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"הקו האדום יופעל בשנת 2021", יו"ר נ.ת.ע | "לא ניגש למכרז הציוד הנייד של הקו האדום", 
נציגי סימנס ובומברדייר | "חשמול קו הרכבת יושלם בתחילת 2018", סמנכ"ל רכבת ישראל.

 משתתפי הפאנל:
 מר אלכס ויז'ניצר: יו"ר נ.ת.ע | מר ראובן קוגן: סמנכ"ל רכבת ישראל  | מר מוטי גטניו: מנהל תחום תחבורה, סימנס ישראל

 מר יוסי דסקל: מנכ"ל בומברדייר ישראל
TheMarker ,מנחה: דניאל שמיל

 משתתפי הפאנל:
 מר מאיר אלרם: מנהל אגף תיאום גורמי חוץ, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 מר חנניה אפנג'ר: מנהל משרד הרישוי דרום | מר דוד כוכבא: מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעים
 מר אבי פרידמן: מנהל אגף דרום, אגד | מר יעקב הלפרט: נהג תובלה מקצועי 

מנחה: מר יואל פרלמן

במסגרת דיוני הפאנל הועלו נושאים הקשורים למצב 
התקדמות פרויקט הקו 'האדום' ע"י חברת נ.ת.ע, חשמול 
רכבת ישראל, בניית מסילה רביעית מעל נחל איילון 

בתל אביב, ומאפייני קו הרכבת לאילת. 

יו"ר נ.ת.ע - אלכס ויז'ניצר :

"נכון להיום תקציב נ.ת.ע כולל מימון ביצוע 'הקו האדום' ותכנון 
שאר הקווים...עבודת החפירה יחלו במהלך 2015, הקו האדום 
יופעל בשנת 2021 ... בראייה לאחר היה כדאי יותר להתחיל 
בבניית קווים פשוטים יותר לביצוע כדוגמת הקו החום, אך 
כרגע אנו נחושים לבצע את הקו האדום כפי שהוא כמה שיותר 
מהר...הפרויקט מורכב, זה נכון, אבל ניתן למצוא פתרונות".

מנכ"ל בומברדייר ישראל - מר יוסי דסקל:

"לא ניגש למכרז הציוד הנייד של הקו 'האדום'... התנאים 
המסחריים הם שונים מהמקובל  בעולם ... עלות הכנת המכרז 
2 מיליון אירו ועלות הערבויות כ - 6 מיליון אירו...המכרז שם דגש 
רב מדי על מרכיב העלות ) 70%( על חשבון האיכות והתחזוקה 
) 30% (... אנחנו פחות יודעים לתת מחיר זול אנחנו יודעים 
לתת תחזוקה אמינה לאורך 30 שנה...קו רכבת קלה הנוסעת 
12 ק"מ מתחת האדמה כפי המתוכנן לאורך הקו 'האדום' לא 
קיים בעולם". "נסייע לחברת אלסטום כמיטב יכולתנו בתחזוקת 

קרונועי רכבת ישראל".

מאיר אלרם - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:

סיכם כי בשנת 2013, 30% מההרוגים בדרכים היו בתאונות בהן  
מעורבים משאיות ואוטובוסים וציין את החשיבות של העיסוק 
בנושא הנהג המקצועי. בין דבריו הדגיש כי יש לשפר את תנאי 
הקבלה לנהגים, לוודא שנות השכלה והכשרות, לרבות בדיקת 
התכנים והתאמתם ולבצע תהליך הכשרה עם חונכות. בנוסף, 
 Certificate ( יש ליצור הסמכה כפי שקיימת בעיקר באירופה
of Professional Competence CPC(, כלומר, לבדוק ולתחזק 
כושר מקצועי. בנוסף, יש לדאוג לתגמול הולם וליצור תדמית 
מכובדת למקצוע על מנת למשוך נהגים נוספים לענף וכמובן 

לדאוג לסנקציות במידה ולא עומדים בתנאים.
דוד כוכבא - מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעים:

טען כי במבחן התוצאה כולם נכשלו. קיימות המלצות וניירת 
רבה אך עניינית לא קרה מאומה. חשוב להבין כי אי הגדרת הנהג 
כמקצוע הוא בעל השלכות. הבעיה לאומית בהיבט של תאונות 
דרכים וכבעיה משקית )בהובלת סחורות( מה שגורם לאסקלציה 
שלילית בענף. ניתנה ביקורת לנציגים בכנסת, אשר מבקרים 
את הנושא, כאשר בפועל הועברו להם הצעות יישומיות לשיפור 
המצב והשיפור נתון בידיהם. כיום מקווים בענף שהפתיחות של 
מר אבישי ברוורמן תסייע, אך בינתיים הבירוקרטיה מקשה. 

יעקב הלפרט - נהג תובלה מקצועי:

"הבעיה הנוספת, מעבר לאי הכשרת נהגים במשאית היא אי 
הכשרת נהגי פרייבט לנהוג ליד נהגי משאיות ואוטובוסים". 
לטענתו, יש צורך בליווי צמוד לנהגים, לאורך מספר חודשים 
ולדאוג לתגמול ראוי עבור הנהגים במיוחד בגלל "בעיה של 

תדמית וחקיקה עוינת".

מר מוטי גטניו - סימנס, ישראל:

... זהו קו הרכבת  "יש להתקדם עם ביצוע הקו 'האדום' 
המורכב ביותר לביצוע בעולם כיום הן מבחינת שילוב רכבת 
עילית ותחתית והן מבחינת אזור הביצוע... פרויקט זה וכן 
פרויקט חשמול הרכבת הם כ"כ מורכבים ולאור הניסיון המועט 
הקיים בארץ, יש להשתמש בניסיון הקיים בעולם ובסטנדרטים 
הגלגל". את  'להמציא  ולא  התחומים  בכל   בינלאומיים 
"לא ניגש במכרז הציוד לקו 'האדום' למרות שמאוד רצינו ... 
התרשמנו שאין הבנה שבגלל מורכבות הפרויקט יש ללכת 'על 
בטוח' הן מבחינת התנאים המסחריים והן מבחינת התקינה 

והומולוגציה".
סמנכ"ל רכבת ישראל - מר ראובן קוגן :

"חשמול קווי הרכבת יושלם  ברבעון הראשון של 2018 ... שלושת 
המכרזים העיקריים; לתשתיות, לקטרים ולקורונועים, ֵיצאו 
בחודשים הקרובים"."תכנון קו הרכבת המהיר לאילת נמצא 
באחריות חברת "נתיבי ישראל", התבקשנו ע"י משרד התחבורה 
לבצע בדיקה מה ההשפעה של הפעלת קו ב"ש - אילת במהירויות 

של עד 250 קמ"ש  על הרשת נהריה - ב"ש הקיימת כיום".

"תיסלל מסילה רביעית בנחל איילון, עלינו למצוא פתרון לניקוז 
מי הנחל ) בשל הצרת תוואי הזרימה ( ... קיימת תכנית ב'נתיבי 
ישראל' של הזרמת המים לים, נשקלת תכנית לניקוז המים 
באגם בפארק 'שרון'... מערכת תקשורת חדשה ETCS שלב 2 
תהווה פתרון ביניים שיאפשר הגדלת קיבולת תנועת הרכבות 

על בסיס 3 המסילות הקיימות". 

אבי פרידמן - מנהל אגף דרום, אגד:

העיר כי נהג ההיסעים, המהווה מודל לחיקוי, צריך להסיע 
אוכלוסיות מגוונות ועל כן יש לקבוע השתלמויות העוסקות 
במשאב האנושי. בהמשך ציין כי נהגים שמגיעים לתחום הזה 

צריכים לדעת שמקומם ותנאיהם טובים ומובטחים. 
חנניה אפנג'ר - מנהל משרד הרישוי דרום:

הדגיש כי נהג חייב לקבל הכשרה מקצועית וחונכות גם לאחר 
קבלת רישיון הנהיגה והפגין אופטימיות בנושא החקיקה מחדש, 

למרות הזמן הנדרש.
יואל פרלמן - מנחה:

ציין כי קיימים מקצועות שונים במדינת ישראל שכישלון 
בתפקודם גורמים למוות, ביניהם תפקידו של הנהג. פרלמן 
ציין מספר נתונים: "במדינת ישראל יש 50 אלף משאיות מעל 
3 וחצי טון המהווים 1.8% מכלל ציי הרכב, לעומת 3.5% מכלל 
התאונות ו 11.5% מהתאונות הקטלניות". הנושא והממצאים 
עלו בוועדות שונות, שחלקן אף המליצו שמקצוע נהיגה ייחשב 
כמוכר, אך זה טרם התרחש. בפועל, 12 שנים מהרגע שהתחילו 

לדון בנושא, עדיין לא קרה דבר. 
לסיכום אמר כי קורה מעט מדי בתקופת זמן ארוכה מדי. המושג 
נהג מקצועי נהיה יותר ויותר בתודעה אך הבעיה היא בבירוקרטיה 
ארוכה ומעט עיסוק בליבה ובתוכן ודרישות התפקיד של הנהג, 
המבוססת על תפיסות מיושנות מדי ללא הכשרה וסמכא מקצועית 

בתחום הבטיחות והנהיגה.  

מעמד הנהג המקצועי - דיון פאנלפיתוח תשתיות מסילתיות בישראל - דיון פאנל
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"מדוע קשה כל כך הנהיגה בכביש בישראל? איך מקבל הנהג החלטות תחת לחץ? 
תפקידה של האקדמיה, לתת מענה לשאלות מעין אלה" 

"האקדמיה כיום צועדת לכיוון האינטר-דיסיפלינריה - שילוב כמה תחומים ליצירת תחום חדש שייתן מענה לשאלות".

"שאלות כגון: מדוע קשה כל כך הנהיגה בכביש בישראל? איך מקבל הנהג החלטות תחת לחץ? זהו תפקידה של האקדמיה, לתת 
מענה לשאלות מעין אלה, שכן הן מצריכות ידע על מבנה המוח ועל המבנה ההתנהגותי של הנהג , לשם כך יש לבנות מכוני מחקר 

בהם שואלים את השאלות הנכונות ונותנים להן מענה  באופן מדעי".

"טוב עושה משרד התחבורה המכשיר אנשים לנהל את המוסדות עליהם הם אמונים הצורה אקדמית".

"הטכנולוגיה כיום משיגה את המדע , המכונית שלנו מסוגלת להודיע לנו על התקרבות מסוכנת למכונית אחרת ואנחנו צריכים 
להתאים את עצמנו להתפתחויות הטכנולוגיות".

"רק בראיה אקדמית נוכל להתפתח לקראת העתיד בו גם האקדמיה תשנה את פניה ומאגרי הידע העצומים יהיו מאוכסנים בתוך 
מחשבי-על ואנחנו, בני האדם, נצטרך יותר תובנה כדי להסתדר בעולם".

תפקידה של האקדמיה
פרופסור גרשון טננבאום - אוניברסיטת פלורידה, ארה"ב

"יגעת ומצאת תאמין"
תואר ראשון בניהול ותחבורה, טקס סיום מחזור ב'

באירוע מרגש אשר נעל את ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה התקיים טקס סיום מחזור ב' 
בלימודי תואר ראשון בניהול ותחבורה במכללת מורג. 

התואר מוענק ע"י אוניברסיטת IUBL  בקליפורניה, ארה"ב.
את הטקס כיבדו בנוכחותם:

ד"ר אריה חממי - מנכ"ל מכללת מורג 
IUBL פרופסור עקיבא פרדקין - נציג אוניברסיטת

פרופסור גרשון טננבאום - אוניברסיטת פלורידה, ארה"ב.

לאחר מכן בירכו השלושה את הבוגרים, כמו כן נשא דברים מר אבי פרידמן, מנהל אגף דרום, אגד, בוגר 
המחזור הראשון.

את הטקס הנחתה ליאנה קומא המנהלת האקדמית של מחזור זה. 
מר ירון אליאס נבחר לתלמיד המצטיין של המחזור.

• יניב אוחיון 
• ירון אליאס

• אבשלום בן יצחק
• אהוד בן משה

• אייל הדר
• יצחק זיטלני

• גיל זילברליכט
• רונן חליפה

מכללת מורג לניהול ותחבורה 
מברכת את 22 בוגרי מחזור ב' לתואר ראשון בניהול ותחבורה

עלו והצליחו

• עופר טור שלום
• חגי יציב

• יצחק כהן
• שמעון כהן
• ארז לבחר

• סמי לוי
• יעקב מילשטיין

• ניר נוביק

• פייסל עטאללה
• טל ציון

• עמיר קינן
• דרור קרול

• רביב שורקי
• משה שלוש
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קרונועים חשמליים  דו קומתיים
פלטפורמת ה DESIRO של סימנס לקרונועים חשמליים היא מן 
המתקדמות בעולם. הפלטפורמה משמשת כבסיס לקרונועים חשמליים 
חד קומתיים ודו קומתיים. היתרונות העיקריים והמוכחים של 
פלטפורמת ה-  DESIRO הם ההתאמה לרציפי רכבת ישראל, התאמה 
לסטנדרטי בטיחות המחמירים ביותר באירופה, דלתות רחבות 
במיוחד להעלאת והורדת נוסעים מהירה ותחזוקה זולה יותר עקב 
השימוש בחלקים שנמצאים בכל הפרויקטים של ה DESIRO בעולם. 

לסיכום
התחבורה המסילתית בישראל תתרחב בשנים הבאות באופן משמעותי 
הן בנפחים והן בטכנולוגיה. כמו בתחומים אחרים, ביצוע קפיצת 
מדרגה בתחום שאין בו ניסיון בארץ, מצריך שימוש בניסיון של 
אחרים. על מנת לבצע את הפרויקטים בצורה שתענה הן על הצורך 
להוציא אל הפועל פתרון שיחזיק מעמד לאורך זמן, שכן פרויקטים 
מסוג זה נעשים בתדירות נמוכה מאוד, ועל הצורך להגיע לפתרון 
אופטימאלי ובעל סיכון נמוך - יש צורך בבחירת ספק ושותף שיש לו 
ניסיון קודם והיכולות הנדרשות הן מבחינה מקצועית, והן מבחינת 
החוסן הכלכלי. בחירה כזאת צריכה להיבחן במונחי עלות תועלת 
שעיקרו השגת תוצאות טובות יותר עם הקטנה משמעותית של הסיכון. 

מר מוטי גטניו – מנהל חטיבת התחבורה, סימנס ישראל

מצב התחבורה הציבורית בישראל
התחבורה הציבורית בישראל מבוססת כיום על כלי רכב פרטיים, 
מיניבוסים ואוטובוסים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
ב-2013  נעו על כבישי ישראל כ- 2.8 מיליון כלי רכב עם גידול ממוצע 
שנתי  של 3.5%. ברור שהפתרון להסעת המונים יעילה וזמינה טמון 
בתחבורה המסילתית. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בנסיעה 
ברכבת ישראל, )ב 2013 45.1 מיליון נוסעים, המהווים גידול של 
כ- 12% לעומת שנת 2012( אך בהשוואה למדינות אחרות באירופה 
השימוש בהסעת המונים רכבתית בישראל זניח. לדוגמא: שוויץ  
472 מיליון נוסעים, אוסטריה 262 מיליון נוסעים, אנגליה 1,500 

מיליון נוסעים.
אוכלוסיית מרכז הארץ הולכת וגדלה בהתמדה, בדומה לנעשה בעולם. 
התפתחות מואצת של ערים וריכוזי אוכלוסין הינם מאיצי הגידול 
כאשר המגמה היא חזרה אל העיר. בשנת 2012 אוכלוסיית העולם 
מנתה כ-7 מיליארד אנשים. עד לשנת 2050 צופים כי אוכלוסיית 
העולם תמנה 9 מיליארד אנשים מתוכם 70% יתגוררו בערים. ככל 
שהערים מתאכלסות יותר, כך גם עולה הצורך בפתרונות הסעת 

המונים יעילה וזמינה גדל. 

סימנס ישראל
סימנס פועלת בישראל  קרוב ל – 90 שנה, ומהווה חלק אינטגרלי 
בבניית תשתיות האנרגיה, התחבורה, התעשייה והמערכות הרפואיות. 
ככלל, בישראל סימנס ישראל פעילה במחקר ופיתוח, ייצור, מכירות 

ושירות בשלושה אתרים ומעסיקה מעל ל-400 עובדים. 

פתרונות בתחום התחבורה מבית סימנס
סימנס מציעה את הניסיון והידע הנצבר שלה )מעל 130 שנה( בתכנון 
וביצוע פרויקטים רכבתיים למיניהם על מנת לקדם את התחבורה 
המסילתית בישראל. סימנס מציעה פורטפוליו רחב של מוצרים 
ופתרונות: רכבות מהירות, רכבות בין עירוניות, רכבות קלות, קטרים 
חשמליים, תשתית חישמול, איתות על כל תחומיו, מרכזי בקרה, 
שליטה ותקשורת, מערכות לנתיבים מהירים, מערכות ניהול תחבורה, 
ניהול חניונים, ניהול רשת חשמל חכמה, אוטובוסים חשמליים 
ועוד. סימנס סיפקה בשנים האחרונות לרכבת ישראל 118 קרונות 

נוסעים חד קומתיים, חדישים ביותר ומבצעת בימים אלה פרויקט 
מורכב מאוד להקמת מערך שינוע מזוודות בשילוב מערכות סריקה 

אוטומטיות בטרמינל 3 בנתב"ג.

המעבר לחישמול
הפרויקט המשמעותי המתוכנן בתחבורה המסילתית בישראל, מעבר 
לרכבת הקלה שמתוכננת לגוש דן, הוא פרויקט חישמול ברכבת 
ישראל. המעבר לחישמול אינו מסתכם רק בחישמול הקווים )תשתית( 
וברכישת קטרים ורכבות חשמליים אלא דורש שינוי הדרגתי בצורת 
התפעול, בארגון התחזוקה, ברכישת יכולות וידע, ניהול חלקי חילוף 
חדשים וכו'. במילים פשוטות, השדרוג לחישמול היא שינוי טכני, 
הנדסי וארגוני  המהווה  אתגר לא פשוט. גם כאן, ובפרט לאור 
העובדה שאין אף קו רכבת מחושמל בארץ )פרט לרק"ל ירושלים( 
מדובר בקפיצת מדרגה לכן טוב יהיה אם בתכנון וביצוע פרויקט 
מסוג זה ישתמשו בניסיון ובידע של חברות בעלות ניסיון משמעותי 

רלוונטי בתחום.
כיום ניתן להבחין במגמה בתעשייה הרכבתית באירופה אשר משנה 

את הפרקטיקה משימוש במוצרים מותאמי פרויקט או לקוח להטמעת 
מוצרי מדף, גם בתשתית וגם בצי נייד. הסיבות – מחיר נמוך יותר, 
זמן אספקה קצר יותר, אחזקה זולה יותר ובעיקר ניסיון מצטבר.

תשתית החישמול
פרויקט החישמול ברכבת ישראל מפלס את הדרך לביצועים טובים 
יותר של הצי הנייד והורדה של גזי הפליטה. זהו פרויקט מורכב משום 
שרובו יתבצע לאורך קווי רכבת קיימים ובתוך שטחים עירוניים. 
לסימנס יש ניסיון רב בהקמת תשתית חישמול בקווי רכבת. עד היום 
סימנס חישמלה 34,000 ק"מ בכל העולם. מערכת קווי החישמול של 
סימנס - ה SICAT, אמינה מאוד וגמישה ביותר תוך כדי שמירה 
על סטנדרטים בינלאומיים. בנוסף מערכות ה- SCADA של סימנס 
 SCADA לחישמול  מנצלות את הניסיון הרב שיש לסימנס במערכות

לאפליקציות בכל תחומי התעשייה. 

קטרים חשמליים
על בסיס ניסיון של 2.7 מיליארד ק"מ שצברו קטרי סימנס החשמליים 
מסוג EUROSPRINTER, יצרה סימנס את ה VECTRON - הקטר 
החשמלי המודרני ביותר של סימנס. ל- VECTRON יכולת נסיעה 
במהירות 160 קמ"ש או 200 קמ"ש עם אותו חוגן. מערכת ניהול 
האנרגיה מביאה ליעילות אנרגטית מקסימאלית, אמינות גבוהה 
מאוד ותחזוקה קלה. סימנס זיהתה את הצורך במתן פתרון זול 
 VECTRON – ומהיר למקרה של תאונה. לכן, חלקו הקדמי של ה
פריק ומבודד מהקטר, כך שהנהג מוגן היטב ובמקביל ניתן להחליף 

את החזית כחלק חילוף.
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חברת מורג יועצים לארגון וניהול מערכות 
מבקשת להודות:

לחברי הנהלת הוועידה
ד"ר אריה חממי

יו"ר הוועידה
ד"ר דובי שפיגלר

UNFCCC - יועץ מיוחד ל
אביחי סימנר

סמנכ"ל מורג יועצים
תדי שמאי

מנכ”ל חברת התובלה קונספטליין
עו"ד עמי גרינבאום

יועץ משפטי ומנחה הוועידה
חיים פליגלטאוב

יועץ פוליטי 

לחברי צוות ההיגוי
ד"ר אריה חממי, יו"ר הוועידה

עדי גמליאל, מנהל שיווק ארצי ואחריות תאגידית, אגד
מצליח קזיס, דירקטור, ראש חטיבת התנועה, דן
דוד כוכבא, מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעים

יהודה בר אור, יו"ר ארגון הגג לנהגי ובעלי המוניות
יוסי דסקל, מנכ"ל בומברדייר ישראל

אודי שאשא, מנכ"ל "מסיעי אריה שאשא" 
שוקי שדה, מנכ"ל א.ח.ה.ב.

משה קירמאייר, ראש תחום הדרכה, פיתוח ושמאים 
במשרד התחבורה

אליקו מנשה, מנכ"ל טיולי מ.ט.ס. 
יורם שפק, מנכ"ל "אריה שפק" סוכנות לביטוח

מוטי גטניו ויהודית טאפט, סימנס ישראל
נועם קום, פורום נוהגים הייטק

אבי גלנצר, יו"ר איגוד מכוני הרישוי
דני אבירי, יועץ מומחה לתובלה

יהודה רודד, מנכ"ל ארגון יבואני הרכב
פרנצ'סקה לביא, עיריית רמת גן

דוד שרעבי, עיריית רמת גן
מאיר אלרם, מנהל אגף תיאום גורמי חוץ, הרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים
IRCS ,עידן רוט, יועץ תקשורת

פיתוחים 2014

עם הפנים לשירות - מערכת אויר נקי ובריא ברכב ציבורי

יש לכם אויב מבפנים - פטריות עובש וחיידקים מסוכנים במערכת האוורור ופנים הרכב!

Probiotics  BioZone הינה טכנולוגיה ישראלית, ייחודית ובלעדית, של חברת BETTER AIR הדואגת 
לאיכות אוויר גבוהה ונקיה ברכב ההיסעים באמצעות תהליך טבעי של איזון מיקרוביולוגי - פרוביוטיקה 

חיונית לסביבה. שיטה זו בטוחה לגמרי ומונעת זיהומים של עובשים/חיידקים רעים ומסוכנים.

הפרוביוטיקה הסביבתית איננה נלחמת בטבע באמצעים כימיים. היא פשוט מתבססת על העיקרון לפיו בסביבה 
טבעית מתפתחים וחיים חיידקים באופן סביר וטבעי. וככל שנדאג שבסביבה הזו תהיה פרוביוטיקה רצויה, 
לא יצמחו  ולא יתפתחו בה מזיקים ומזהמים, שכן היא אינה מאפשרת קליטת חיידקים או עובשים נוספים.

עם טכנולוגיית BIO ZONE המיושמת בתחבורה ציבורית, נקבל סביבה אשר שומרת על רווחתם, בריאותם 
ואיכות החיים של הנוסעים, סילוק ריחות רעים כתוצאה מעובש/פטריות/חיידקים והפחתה של זיהומים 

הקשורים בחיידקים עובשים וקרדית האבק!

מערכת BioZone Probiotics חוסכת עלויות היעדרות בגין מחלות עובדים ומקדמת את השירות לנוסע באמצעות 
החזקת כלי תחבורה השומרים על סביבה בריאה!

בקרו באתר האינטרנט שלנו
www.better-air.com

הנהגים מתלוננים על כאבי ראש, חוסר ריכוז, איטיות בתגובות? 
הנוסעים מתלוננים על אי נוחות, גירוי בדרכי הנשימה, סחרחורות?
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מתחזוקת שבר לתחזוקה מונעת
Active Failure Prevention 

פיתוחים 2014

odeden@gmail.com | 0528-402765 'לפרטים או רעיונות נוספים אנא פנו אל: עודד אנגל טל

הרעיון המתואר כאן נועד לחסוך כסף וליעל את עבודתם של קצין הרכב / מחלקת הרכב שאחראים על פעילות 
של מאות רכבים )או יותר(. המערכת כוללת רכיב שידור המותקן בכל רכב, נקודת איסוף נתונים בכניסה למגרש 

החנייה של המשרד או המפעל, ותוכנה לניתוח והצגת הנתונים על פי העדיפויות שהוגדרו.

צורת הפעולה: 
כל עובד / נהג ברכבו, כאשר הוא מגיע לעבודה, עוצר לכמה שניות לפני המחסום כדי להעביר כרטיס, או להקיש 
קוד כניסה. בזמן הזה מועברים קודי תקלה בתקשורת אלחוטית מהמחשב של הרכב אל הרשת של הארגון. 

קצין הרכב, בזמן המתאים לו, ובלחיצת כפתור מקבל את המידע. 

התוכנה, מכילה טבלאות המרה של קודי הרכבים השונים - לתיאור מילולי ודרגת חומרה, ומציגה את המידע 
לגבי כל הרכבים לפי סדר עדיפות / דחיפות לטיפול: 

אינדיקציות למצבים כמו מצבר חלש, התחממות המנוע, תקלה ב-ABS, יקבלו כמובן דחיפות מיידית לטיפול. 
אינדיקציות למצבים אחרים כמו טיפול תקופתי, מנוע חלון לא תקין, תקלה בלוח שעונים וכדומה, יקבלו 

דחיפות משנית. 

משמעות לארגון:
צמצום השבתת רכבים, איחורים, קריאות למכונאי וגרירות, חסכון בכסף ותקורות ניהול.

הפיכת 20-40 אחוז מההשבתות, לטיפולים ללא השבתה, יכולה להיות משמעותית ביותר.

עלות:
למערכת אין עלות שוטפת! ועלות ההתקנה נמוכה.

כמו כן המערכת היא אוטונומית, ואינה תלויה בשום גורם שלישי )ספק סלולארי או חברה לניהולי ציי רכב( 
כדי לפעול.

פיתוחים 2014

מערכת לבקרת תפוסת נוסעים ברכב היסעים

לפרטים : פיתוח פטנטים - ירון חן: 
3477414 -052 | צ'לנוב 10 ירושלים

המערכת מאפשרת בקרה מתמדת על מספר הנוסעים ומונעת שכיחת נוסעים ברכב

לראשונה, פותחה בארץ ע"י ירון חן, מערכת המאפשרת בקרה על תפוסת הנוסעים ברכב היסעים,
פתרון זה יכול לשמש גם ככלי חשוב למניעת שכיחת נוסעים ברכב ההיסעים. 

מערך חיישנים המחוברים בתוך או מעל לכל כיסא ומעבירים מידע לבקר תצוגה בפנל הנהג.
למערכת יתרונות רבים המעצימים את איכות השירות בתחום ההיסעים:

בתום כל נסיעה יקבל הנהג חיווי שלא נשארו נוסעים ישובים או יֵשנים בכיסאות רכב ההיסעים.  •
בתחבורה הציבורית המערכת תשמור את המידע לגבי תפוסת הנוסעים בכל יום לצורך שיפור והתאמה לעומס.  •

ניתן לקבל דו"ח לגבי מספר הנוסעים לצורך חיוב , מעקב וסטטיסטיקה.  •
הנהג ֵידע היכן יש מקומות פנויים לצורך הפניית נוסעים למושב הפנוי.  •

הנהג רואה את מספר הנוסעים הישובים ברכב ההיסעים ואין צורך לספור אותם לפני כל נסיעה.  •

פרטים טכניים:
.VDC 24\12 החיישנים והבקר ניתנים להתאמה בהתאם למצבר הרכב  •

ניתן לחבר את החיישנים בחיבור מטריצה או בחיבור אלחוטי.  •
המערכת מתאימה לשימוש בכל רכב או מתקן עם כסאות כגון : רכבי הסעה, מטוסים, מעבורות, מסעדות,   • 

            בתי קולנוע ורכבים פרטיים .
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תואר ראשון בניהול ליסינג ותחבורה
ניהול ליסינג עוסק במסגרות תקציב משמעותיות הן לארגון עקב היקף העסקאות 
הכולל במסגרת תקציב הארגון, והן לעובדיו במסגרת תכניות הליסינג. ניסיון בעולם 
הליסינג משקלו בזהב, תנאי הכרחי לקבלת עובד מוכשר ולחסוך זמן חפיפה וחניכה 

יקר, הינו תכנית לימודים אשר מעניקה לסטודנט ידע וכלים מניסיונם הרב של 
אחרים בתחום הליסינג והניהול. 

ארגונים מתחברים למצוינות 
The Academy of Outstanding Management

OM

פרסומי עיתונות
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ועידת  ישראל הבינלאומית לתחבורה מס' 6
מליאת נציגי בכירי התחבורה

בעקבות החלטת ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מספר 5, שהתקיימה ביוני 2013, הוקמה מליאת בכירי התחבורה בישראל 
בניהולו של היו"ר הנבחר, ד"ר אריה חממי, מנכ"ל קבוצת מורג יועצים. 

בשנה האחרונה בוצעו מספר פעולות לטיפול במכנה המשותף של כלל ארגוני התחבורה ובנושאים שהזיקה הינה לרוב משתתפי 
המליאה מבחינה מקצועית. הנושאים העיקריים שעל הפרק הינם הנהג המקצועי ושיפור תדמית מערכת התחבורה בישראל. 

בוועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מס' 6, חברי המליאה זכו למעמד של כבוד בין האורחים, ולביתן המוקדש לתיאור פועלם 
וחלקם השתתפו בפאנלים של תחבורה מסילתית ומעמד הנהג המקצועי. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מר ישראל כץ, הביע 
את תמיכתו למהלך הקמת המליאה וציין כי הוא מאמין בקידום והתנעת הנושאים שעל הפרק. על מנת לקדם הנושאים שעל סדר 
היום ולשיפור המצב הקיים, נכתב מסמך רשמי על ידי נציגי התחבורה המפרט סטטוס הנהג כיום ואת מצב מערכת התחבורה 
בישראל, תוך שימוש במחקרים ובהשוואות למדינות אירופה וארצות הברית. המסמך הועבר לדיון עם נציגי משרד התחבורה, 

אשר יגבשו הנושא ויגישו אותו לרגולטור.

שוקי שדה, מנכ"ל א.ח.ה.ב

אודי שאשא, מנכ"ל מסיעי אריה שאשא

יהודה בר אור,יו"ר ארגון הגג לנהגי ובעלי המוניות

דוד כוכבא , מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעים

אבי גלנצר, יו"ר איגוד מכוני הרישוי

יורם שפק, מנכ"ל אריה שפק סוכנויות לביטוח

שמואל רפאלי, מנכ"ל דן

מצליח קזיס, דירקטור ראש חטיבת התנועה, דן

יוסי דסקל, מנכ"ל בומברדייר

נועם בן אור, יו"ר מזכירות אגד

עדי גמליאל, מנהל שיווק ארצי ואחריות תאגידית, אגד

נועם קום, יו"ר פורום נוהגים הייטק

דני אבירי, יועץ בכיר בנושאי תחבורה

תדי שמאי, מנכ"ל חברת תובלה קוספטליין

יוחאי זילברברג, מזכיר ארגון מנהלי תחבורה בישראל

חברת מורג יועצים פיתוח ארגוני וטכנולוגי בתחבורה
מבקשת להודות לחברי המליאה על השתתפותם במעמד זה:

הנכם מוזמנים להתרשם מאתר המליאה שהוקם, לקידום המטרות השונות. באתר ניתן לקבל מידע 
כללי, עדכונים שוטפים, לצפות בגלריות ועוד. 

www.itea.org.il :אתר המליאה

תואר שני מנהל עסקים ותחבורה
התכנית הייחודית לתואר שני במנהל עסקים ותחבורה מיועדת להנחיל לבוגריה 

העשרה ותרגול של ערכים וכלים אשר יסייעו בידם בתפקידי ניהול עסקים בכירים 
בעולם התחבורה הישראלי.

לראשונה מוצע מסלול המשלב הרצאות, תכנית אימון אישי, עבודה בקבוצות 
קטנות, סדנאות, הנחיה וליווי אישיים. כמו כן, תשולב סדנת העשרה בחו"ל*.

תכנית זאת ייעודית למנהל בכיר, ייחודית בהתאמתה למנהל הישראלי המעוניין 
לקדם את כישוריו הניהוליים בפרק זמן קצר במגבלות לוחות זמנים עמוסים.

ארגונים מתחברים למצוינות 
The Academy of Outstanding Management

OM * בכפוף לתנאים
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בוועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה הצגנו בפני קהל 
המשתתפים, את איומי הסייבר הנפוצים ביותר כיום. ענף 
התחבורה הינו מגזר שחשיפתו לאיום עד היום הייתה מועטה 

באופן יחסי. 

כיוון שאנו מזהים איום הולך וגדל על המגזר ראינו לנכון להמחיש 
איומים אלו בכדי להביא את "מובילי הדרך המרכזיים" מבין 
ארגוני התחבורה זה לידי הבנה של האיומים אותם אנו רואים 

מתגברים בתחום הגנת מערכות המידע והסייבר. 

עולם הרכב מתקדם לקראת המהפכה הבאה בתחום הרכב 
הנקראת הרכב המחובר )connected car( שבו הרכבים של 
היום מחוברים לרשת האינטרנט. חיבור זה מייצר יתרונות 
עצומים מבחינת ניהול ציי הרכב, תחזוקת הרכבים, איתור 
תקלות מבעוד מועד ואף ניהול הטיפול בתקלה וכל זאת ממרכז 

השירות של יצרן הרכב.

יצרני הרכב המסחרי משווקים שירותים אלו כיתרון מרכזי 
ומתחרים בניהם ברמת הקישוריות והשירותים אותם יוכלו 
לספק כחלק מהניטור אותו הם מבצעים על הרכבים המשאיות 

והאוטובוסים. 

חברת האבטחה הרוסית "קספרסקי" פרסמה מחקר שביצעה 
על מגמת הרכב המחובר בו הדגימה איומי אבטחה הקיימים 
בתשתית הרכב העתידית איומים המביאים לגניבת סיסמאות 
של המשתמש דרך יכולת גניבת הרכב ועד לאיום של פתיחת 
דלתות הרכב מרחוק. איומים אלו הופכים להיות משמעותיים 
עם עליית החיבור של מערכות נוספות ברכב לרבות המנוע כפי 
שציינו כמגמה המרכזית של יצרני המשאיות. איומים אלו, אם 
לא יטופלו, יכולים להוות איום בטיחותי משמעותי לצי הרכב. 

איום זה אינו היחיד על מגזר התחבורה, כפי שהצגנו בוועידה 
גם איומי אבטחת מידע עלולים לפגוע באינטרס הכלכלי של 
החברות. חדירה למערכות המחשב של ארגון, יכולה להביא 
לשני איומים מרכזיים: הראשון של דלף מידע עסקי של החברה, 
כגון: מידע על מכרזים, תכניות אסטרטגיות ושיווקיות ועוד. 
השני שיבוש של מידע תפעולי של החברה כגון מסלולי נסיעה, 
שיגרת תחזוקה וניהול כח אדם מקצועי.  איומים אלו קלים 
למימוש על ידי תוקף מול ארגונים ומערכות אשר נושא הגנת 

המידע אינו מטופל בם באופן מקצועי. 

בשנה הקרובה אנו שמים לנו למטרה להביא את תחום הגנת 
המידע והמערכות לתשומת ליבם של "מובילי הדרך במגזר 
התחבורה". בהמשך להתנעת הפעילות בוועידת התחבורה השישית 
אנו נמשיך לפעול לקידום נושא זה במגזר התחבורה, לביצוע 
סקרי סיכונים בחברות ובניית תכניות הגנה מקצה לקצה, בכדי 

להגן על המידע והמערכות החיוניות.

הכותב הינו מר אלון חזאי, מנכ"ל ג'נרו סייבר סקיוריטי בע"מ
המשתפת פעולה עם קבוצת מורג יועצים בהובלת שרות מיגון 

מערכות ממוחשבות בענף התחבורה

"איומי הסייבר קלים למימוש על ידי תוקף מול ארגונים ומערכות אשר נושא הגנת 
המידע אינו מטופל בהם באופן מקצועי".

הענקת תעודות הוקרההסייבר בעולם התחבורה

דוד שביט )אלוף משנה במיל'( חייל ותיק בצבא התובלה 
והלוגיסטיקה המודרנית, במערך הצבאי והאזרחי. 
בקריירה הצבאית שלו החל את תפקידו כקצין צעיר 
בתובלה עד להצבתו בראש המערכת כמפקד מרכז 
תובלה בצה"ל, תוך שהוא מקדם שיפור טכנולוגי 
ושילוב עולים חדשים במערך. במישור האזרחי, המשיך 
במקצוע ניהול ההובלה כבעלים של החברה להובלת 
דלק )חל"ד(. מר שביט שימש כיו"ר מועצת המובילים 
והמסיעים וכן לקח על עצמו משימות ציבוריות 

שתכליתן שיפור איכות ההובלה בישראל. 

תעודת ההוקרה מוענקת למר אריה שאשא על תרומה 
מיוחדת לחברה בישראל בקרב ילדים הלומדים 
במסגרות החינוך המיוחד, על פעילותו רבת השנים 
בתחום התחבורה בכלל והתחבורה הציבורית בפרט 
ועל תמיכתו בעשרות עמותות המטפלות בילדים 

בעלי צרכים מיוחדים.

מר דוד שביט

מר אריה שאשא
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