
מערכת ניטור ובקרה
סימוני כביש

מצגת הדגמת הניסוי

ROAD
MONITOR



 

1. להדגים יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות צבע הסימון במספר
קטעי כביש

 
2. להציע ספים לסיווג לאיכות צבע הסימון בחלוקה ל 3 רמות :

איכות טובה, איכות בינונית, איכות נמוכה.
 

מטרת אתגר 
ROAD
MONITOR

הדגמת יכולת בדיקת תקינות סימני הצבע במיסעות 
באופן מהיר במסגרת האתגר נדרש:



1



נתבקשנו לבדוק 4 קטעי כביש
  

ROAD
MONITOR

 זמן ניטור נטו ללא
פיענוח וניתוח נתונים



כביש 411
ק"מ 14-21

ROAD
MONITOR



ק"מ 21-14כביש 411

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןיכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה

אלמנט נבדק: סימון צהוב בנתיב ממזרח למערב
זמן איסוף הנתונים: 8 דק'



ק"מ 21-14כביש 411

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןיכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה

אלמנט נבדק: סימון לבן במרכז הכביש
זמן איסוף הנתונים: (נמדד במקביל לסימון צהוב) 

 



ק"מ 21-14כביש 411

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןיכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה

אלמנט נבדק: סימון צהוב בנתיב ממערב למזרח
זמן איסוף הנתונים: 8 דק'



ROAD
MONITOR

טבלת ריכוז נתונים בטבלת אקסל, כולל רוחב הסימוןטבלת ריכוז נתונים בטבלת אקסל, כולל רוחב הסימון

ק"מ 21-14כביש 411



כביש 375
ק"מ 0-15.6

ROAD
MONITOR



כביש 375
ק"מ 0-15.6

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה

אלמנט נבדק: סימון צהוב
בנתיב ממערב למזרח

זמן איסוף הנתונים: 8 דק'



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה

אלמנט נבדק: מדרום לצפון סימון צהוב
זמן איסוף הנתונים: 8 דק'



ק"מ 0.2-0.8כביש 3865

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

אלמנט נבדק: מדרום לצפון סימון צהוב
זמן איסוף הנתונים: 8 דק'

טבלת נתונים



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה

אלמנט נבדק: סמנים מחזירי אור,
בשול מדרום לצפון

זמן איסוף הנתונים: 8 דק'



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

כביש 3865 סמנים מחזירי אור - טבלת נתונים



כביש 38
ק"מ 11.8-28.2

ROAD
MONITOR



ק"מ 11.8-28.2

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה



ק"מ  11.8-28.2

ROAD
MONITOR יכולת בדיקה מהירה יכולת בדיקה מהירה וסיווג איכות הסימוןוסיווג איכות הסימון

איכות נמוכה

איכות בינונית

איכות גבוהה



2ספים לסיווג איכות



מטרת הגדרת הספים לקבוע האם יש צורך או אין צורך בביצוע אחזקה

איכות גבוהה = אין צורך ביצוע אחזקה. 
איכות נמוכה = יש צורך בביצוע אחזקה.

איכות בינונית = נדרשת בדיקה באמצעים נוספים
 

הספים המוצעים יוגדרו בהתאם לטכנולוגיה המוצעת לביצוע הסריקה תוך הבהרת הקשר בין הספים לבין דרישות התקן.

כיום התקן לנראות צבע הסימון דורש (הערכים לנראות יום ולילה זהים):
 

א. עבור צבע לבן:  מעל MCD/1X/1M^2  120 הסימון נחשב תקין  |  מתחת MCD/1X/1M^2  120 הסימון נחשב
פסול ויש לתקנות. 

ב. עבור צבע צהוב:  מעל MCD/1X/1M^2  100 הסימון נחשב תקין  |  מתחת MCD/1X/1M^2  100 הסימון
נחשב פסול ויש לתקנו

2. להציע ספים לסיווג לאיכות צבע הסימון בחלוקה ל 3

רמות : איכות טובה, איכות בינונית, איכות נמוכה.

ROAD
MONITOR



סוג הסימון
צהוב

לבן

חיצים/מעברי חציה

איכות נמוכה
80>

100>

100>

איכות בינונית
100-80

120-100

120-100

איכות גבוהה
100<

120<

120<

שקלול
50%

40%

10%

טבלת ערכים מוצעים
לספים לפי סיווג

ROAD
MONITOR



צהוב ממערב למזרח צהוב ממזרח למערב סימונים (חיצים ומעברי חציה) מרכז הכביש

ROADדוגמא לניתוח תוצאות
MONITOR

הסיווג בוצע על ניתוח הנתונים של כביש 411



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR

סיווג איכות משוקלל לסיווג איכות משוקלל לכביש כביש 38653865  



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR

סיווג איכות משוקלל לסיווג איכות משוקלל לכביש כביש 411411  



כביש 3865
ק"מ 0.2-0.8

ROAD
MONITOR

סיווג איכות משוקלל לסיווג איכות משוקלל לכביש כביש 375375  



כביש 3865
ROAD
MONITOR

סיווג איכות משוקלל לסיווג איכות משוקלל לכביש כביש 3838



מערכת ניטור ואיסוף מידע מתקדמת המבוססת על
טכנולוגית ניטור ניידת לסימוני כבישים ומחזירי אור

ROAD
MONITOR

יכולות נוספות +



נרצה כעט, להציג מספר יתרונות בולטים וייחודיים
אשר יעניקו למשתמשי המערכת כלים עוצמתיים

ביותר שעתידים כאמור לשנות את תרבות
האחזקה בישראל, וזאת מבלי לעשות פעולות
מיוחדות נוספות, אלה פשוט כל זה כבר קיים..

ומעבר לעמידה באתגר...
ROAD
MONITOR



ראינו לנכון להגדיל ולבצע בדיקת
השוואה אל מול מכשיר מדידה
מוכר על ידי נתיבי ישראל כיום.

 Delta Retroreflectometer LTL

VALIDATION אימות עצמאיROAD
MONITOR

על בסיס כך ניתן להסיק כי אין כל צורך
בבדיקה עם כלים נוספים(כפי שהצעתם
באתגר במקרה של רמה בינונית) שהרי

התוצאות מאומתות מול המכשיר מדידה
אותו אנו מציגים ממנו כבר ניתן לרוץ

למסקנות ולפעול על פיהן

RetroTek
Delta

Retroreflectometer LTL



בדיקות מעבדה באמצעות 
 Delta Retroreflectometer LTL

ROAD
MONITOR VALIDATION אימות עצמאי



השוואת התוצאות
ROAD
MONITOR

על בסיס כך ניתן להסיק כי אין כל צורך בבדיקה עם כלים נוספים(כפי שהצעתם באתגר במקרה של
רמה בינונית) שהרי התוצאות מאומתות מול המכשיר מדידה אותו אנו מציגים ממנו כבר ניתן לרוץ

למסקנות ולפעול על פיהן

VALIDATION אימות עצמאי



השוואת התוצאות
ROAD
MONITOR

על בסיס כך ניתן להסיק כי אין כל צורך בבדיקה עם כלים נוספים(כפי שהצעתם באתגר במקרה של
רמה בינונית) שהרי התוצאות מאומתות מול המכשיר מדידה אותו אנו מציגים ממנו כבר ניתן לרוץ

למסקנות ולפעול על פיהן

VALIDATION אימות עצמאי



השוואת התוצאות

ROAD
MONITOR VALIDATION אימות עצמאי



בדיקה וספירת
אלמנטים ממעבר
לנדרשים באתגר:

עיני חתול, פרפרים
על מעקות בטיחות

+ תמרורי 148

אלמנטים נוספים בהינף אחד
ROAD
MONITOR

עיני חתול פרפרים 148 



ROADאלמנטים נוספים בהינף אחד
MONITOR

בחירת
האלמנטים
המבוקשים

לניתוח



אלמנטים נוספים בהינף אחד
ROAD
MONITOR

בדיקת פרפרים ותמרורי 148 בכביש 375 בנתיב מזרחה. העיגולים מסמנים סמן תקין

ניתוח של מצב הפרפרים ותמרורי 148, כאשר הציפיה
היא לתמרור / סמן כל 40 מטר.



אלמנטים נוספים בהינף אחד
ROAD
MONITOR

בדיקת סמנים מחזירי אור בכביש 411, בנתיב מזרחה, בשול



ספים דינאמיים
ROAD
MONITOR

4 רמות סיווג לפי
דרישת המזמין

כלי חזק ושימושי
המאפשר לשנות באופן

דינאמי את דרישות
הסף בהתאם לשיקולי

המזמין באופן שוטף.



הדגמת האפשרות לשימוש בסף דינמי
 בניתוח תוצאות של בדיקת סמנים מחזירי אור (עיני חתול)

ROAD
MONITOR



 A הכנסת הדרישהROAD
MONITOR



 A קבלת ניתוח חזותיROAD
MONITOR



B שינוי ערכי הסףROAD
MONITOR



B קבלת ניתוח חזותי בהתאםROAD
MONITOR



השוואת התוצאות
ובניית תובנות

AB

ROAD
MONITOR



 
אם יש תקציב שמספיק להתקנת רק  200 סמנים, או אם יש שינוי בתנאי הדרך (הוספת תאורה)

ניתן לשנות את סף הציפיה לדרישת מינימום להתקנת סמן כל 15 מטר, או לחילופין – לשינוי הסף לכישלון.
המערכת תכוון את ההתקנה למיקום המדוייק הנדרש בהתאם לתיעדוף המבוקש

תיעדוף העבודה לפי שינוי סף הדרישות
ניהול אחזקת הסמנים ותיעדוף העבודה בהתאם לסף הדרישות

אורך הנתיב הנבדק: 7 ק"מ
 בהנחה שההתקנה בוצעה כל 10 מטר קיימת ציפייה ל: 700 סמנים בשול.
במדידה נמצא כי ב 53% מהכביש נמצאו פחות מ 5 סמנים בכל 100 מטר

ב  17% מהכביש נמצאו 6-7 סמנים בכל 100 מטר
ב 30% מהכביש נמצאו 8 סמנים ומעלה בכל 100 מטר.

ובסך הכל בכביש נמצאו כ 400 סמנים, כלומר חסרים כ 300.

ROAD
MONITOR



אישור מעבדה גרמנית להתאמת המכשיר
EN1436 לבדיקה על פי תקן

ROAD
MONITOR



צילום וידאו זמן אמת
ROAD
MONITOR

כלי חזק ושימושי המאפשר ניתוח רזולוציות מרחוק

כביש 3865 | קמ':14-16 |תאריך: 20.12.2020 | שעה: 02:47



איתור כשלים ונק'
תורפה. 

(חוסר בעיני
12חתול/פרפרים וכו')

שילוב שכבות
מידע על גבי
GIS - נתוני

מיקום
11מדוייקים

4 רמות סיווג
לפי בחירת

10המזמין ללא הפרעה
1לתנועה

ללא צורך בסגירת
2נתיבים

אין צורך בפקחי
3תנועה

איסוף נתונים
בו-זמנית משישה

אלמנטים
רפלקטיביים במעבר

5כביש אחד
מאושר באופן

EN -עצמאי לתקן
1436       תקן

אירופאי לחומרי
9סימון

תוצאות המבדק
זמינות באופן מידי

עם סיום סקירת 
8 הכביש

יכולת שחזור זמינה
לנקודות מבוקשות
לצרכי חקר תאונות

7וחריגים ללא כל אבטחת
4תנועה  והסדרים 
התקנת המכשיר

לרכב מאושרת ע"י
6משרד התחבורה

ROADתכונות ויתרונות ייחודיים
MONITOR



הפתרון לכל
האתגרים

יכולת בקרה על ביצוע סימוני
כביש - מחזירי אור וצבע | כלי

אנליטי לבדיקת קבלנים

מחקר ופיתוח  - צבירת מידע
BIG DATA לאיתור השיטות

והחומרים המתאימים ביותר
לצרכי החברה

אחזקה חזויה - תכנון תחזוקה
אנליטי וצופה פני עתיד

שחזור מידע לטובת חקר תאונות
ומקרים חריגים!

ROAD
MONITOR



המערכת, המידע שנאסף, הנתונים המנותחים
והממצאים מביאים בשורה משמעותית

שביכולתה לשנות מקצה לקצה את אופן יישום
צבע בכבישים וכן אופן ניהול תקציבי האחזקה.

שינוי תרבות האחזקה בישראל

ROAD
MONITOR



פיתוח, תפעול וניהול על ידי



הפרויקט מנוהל תחת
סטנדרטים קפדניים

ורמת דיוק 
של מעבדה מוסמכת



למעלה מ-40 שנות ניסיון כמעבדה מוסמכת
ומאושרת לביצוע בדיקות לפי

תקן וכן לפי דרישות הרגולטורים השונים
בתחומי הבניה, סלילה, איכות הסביבה

ובדיקת מוצרים.
עם למעלה מ- 250 עובדים ופריסה ארצית

רחבה אנחנו ערוכים להעניק לכם
שירות איכותי, מהיר ומקצועי.

מעבדות איזוטסט



THANK YOU!

ROAD
MONITOR

גל דאי
 מנכ"ל

גיל גורן
מנהל פרויקט


