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DATE

YSBהעיר החכמה של קבוצת 
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אודות הקבוצה

:אודותינו

תשתיות  , הינה חברה ציבורית ואחת מקבוצות הבניה( YSB)קבוצת אחים יעקובי 

, חברות היוזמות12-הקבוצה כוללת יותר מ. והיזמות מהגדולות והמובילות בישראל

מתכננות ומבצעות פרויקטים ומיישמות פתרונות חדשניים ללקוחות ישראלים 

. ובינלאומיים בסקטור הפרטי והציבורי

:תחומי פעילות

:מפסקת ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות כולליםYSBקבוצת 

פתרונות אחזקת תשתיות ומערכות•

מערכות בקרה ובטחון מורכבות•

פתרונות לעיר חכמה•

מיון ומחזור פסולת עירונית•

מחזור פסולת בניין•

זיהוי תשתיות וטיפול בפחת מים•

אבחון ושיקום צנרת•

בנייה למגורים ובנייה ציבורית•
מורכבותאלקטרומכניות מערכות •

ותקשורתתאורה , תשתיות חשמל•

תחבורהתשתיות •

תשתיות אזרחיות ועבודות עפר•

מערכות בקרת תנועה וחניה•

טיהור קרקעות מזוהמות•
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מבנה אחזקות
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מבין לקוחותינו

!ועוד רבים נוספים
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פתרונות עיר חכמה
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?למה אנחנו

!בית אחד לעיר החכמה

שנה בתחום המוניציפלי40-ויותר מפועלת מהקמתה YSBקבוצת : נוכחות והבנה•

הקבוצה  . והיא בעלת הכרות אינטימית עם המגוון הרחב של הצרכים העירוניים

התקינה עשרות אלפי סנסורים במרחב העירוניבצעה פרויקטים רבים שבמסגרתם 

(.בקרה מרכזית, מים, תנועה וחניה, אשפה, תאורה, ביטחון)ברוב ערי ישראל 

מבינה שהנהלת העיר רואה בשדרוג תשתיות תהליך יקר וארוך YSB: גישה שונה•

מציגה גישה שונה  YSBמשום כך . שבמקרים רבים מאט או עוצר התפתחות

התבססות מקסימלית על התשתיות ומאפשרת הטמעת פתרונות עיר חכמה תוך 

.בעירהקיימות

ניתנים לשדרוג מתמיד הפתרונות המוצעים : העיר מתפתחת בקצב טבעי•

.פנוייםשינוי הדרישות ותקציבים , בהתאם לגידול הטבעי

החל ממערכת בקרה מרכזית דרך  סל מושלם של פתרונות בעלת YSB: בית אחד•

.פתרונות הקצה וכלה בשירותי אחזקה בסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל



7

YSBהעיר החכמה של 

:לקבוצה סל מושלם של פתרונות

המקבלת מידע מערכת בקרה מרכזית •

מסנסורים הפזורים בעיר ושולטת בכל יחידות  

.  לכדי פתרון אחוד לעיר החכמההקצה 

באמצעות חברת ליד בקרהבטחון פתרונות •

מנולינקסבאמצעות חברת עמוד חכם •

באמצעות חברת מנולינקסתאורה חכמה •

חברת באמצעות טעינת רכבים חשמליים •

מנולינקס

באמצעות חברת אריאל בקרת תנועה וחניה •

וימאזור

באמצעות חברת גרינטהפרדת אשפה •

D&Iבאמצעות חברת אבחון ושיקום צנרת •

!בית אחד לעיר החכמה

מערכת בקרה 
–מרכזית 

פ"באמצעות שת
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מערכת בקרה מרכזית
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מערכת בקרה מרכזית

תתי  , מערכת בקרה לעיר החכמה היא מערכת ייחודית המתחברת לכל סוגי המערכות

אחת מאוחדת( IoT" )אינטרנט של הדברים"המערכות וגלאים ומאגדת אותם לרשת 

:מאפייני המערכת

שעד עתה לא היה  " פילים לבנים"בעלת יכולת להתחבר לכל המערכות הקיימות כולל •

.בהם שימוש

.אבטחה ובטחון קיימים, VMSבנויה על מערכות •

.מאפשרת אינטגרציה לכל המערכות תחת מסגרת בקרה אחת ואחודה•

מאפשרת יצירת קשרים ישירות בין כל המערכות של העיר ליצירת יעילות תפקודית •

.ושיתוף פעולה בהצגת מידע ודוקטרינת הפעלה

.מספר מערכות או העיר כולה, יכולה לשלוט רק במערכת אחת. מודולרית•
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ארכיטקטורת מערכת

בית מחובר

חיבור  

לאזרח

תאורה

אשפה
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מרכיבי המערכת

ניהול תנועה

פתרונות סביבה

ניהול אשפה

תאורה עירונית

בטחון ציבורי

חניה חכמה

ניהול משאבי מים

מערכת בקרה
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טעינת רכבים, עמוד חכם, תאורה חכמה
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בקרה תאורה חכמה

אורמקורכלשלאופטימיזציהומבצעתמנטרת,המנהלתחדשניתתאורהבקרתמערכת

(LampView)ניהולומערכת(™LampID)בקרכוללתהמערכת.מקסימליתיעילותלהשגת

.מנולינקסחברתמתוצרת

.אמתונורה בזמן בקרה על פעילות כל נורה •

ניהול מאות יחידות במערכת בקרה אחידה•

.המפעילה מגוון תוכניות חסכון ופעולה•

. תוכניות אחזקה הכוללות התראות והוראות•

.התקנות בישראל ובעולם150,000•

חסכון אנרגטי 60-70%

ממערכות תאורה קיימות
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עמוד חכם

כנכסתאורהבעמודיהמשתמשחדשניפתרוןהואחכםעמוד

.חכמהעירליישומילשימוש

חברתשלתאורהניהולטכנולוגיהעלמתבססהחכםהעמוד

שכולןמערכותשלרחבמגווןולבקרלנהלבמקבילויכולמנולינקס

אתמשמעותיתבצורהמגדילהפתרון.עמודאותועלמיושמות

.הכוללהפתרוןמחיראתמורידובכךבעמודהשימושים

למטרותהעמודעלמקום"להשכיר"ניתןעירונייםיישומיםמלבד

שימושבסיסעלולחייבשונות

:מכילהבסיסיהעמוד

חכמהLEDתאורת•

אבטחהמצלמת•

אוירזיהוםמד•

(פטנטיתטכנולוגיה)חשמלייםרכביםטעינת•

.נוספיםיישומיםלהוספותאפשרויות•
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בנוסף

הטענת רכבים חשמליים

USB

 LEDתאורת 
24V-150V

500

6000

110

2000

מצלמות אבטחה

גלאי איכות אויר

RF/PLC/GPRS/WIFI 
אפשרויות נוספות

 WIFIמודם 1.

סימון דיגיטלי2.

מערכת קריזה והתראה3.

אקליםמדידי4.

מערכת זיהוי מקום חניה5.

4Gאנטנת סלולרית 6.

גז, מים, חשמלמדידי7.

...ועוד
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טעינת רכבים מעמוד חכם

בעמודשימושהמאפשרתייחודיתטכנולוגיההמציאהחכמהתאורהבקרתמנוליקסחברת

ישראליפטנט,(US9,760,875B2אמריקאיפטנט)חשמלייםרכביםטעינתלצורךהתאורה

.(הוגש–אירופהפטנט,239441
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טעינת רכבים מעמוד חכם

מבנה המערך

צד המשתמש צד התשתית
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טעינת רכבים מעמוד חכם

תכונות נוספות ויתרונות

רכביםהטענתלצורךהתאורהבעמודישימושמאפשרתמנוליקסשלהטכנולוגיה1.

.הקיימתלתשתיתתוספתאושינויכלללאכמעטחשמליים

בסיסעללעירייההכנסהומקורהעירלתושבימשמעותישירותמוסיפההמערכת2.

.קיימתשכברתשתית

שירותומבטיחהמשתמשכלשלהחשמלצריכתאתמנטרתמנוליקסשלהמערכת3.

.התאורהתשתיתשלהשוטפתלפעילותהפרעהללאמצויןטעינה

מנולינקסשלהמוכחותהבקרהמערכתעלמבוססתהחשמלצריכתניהולמערכת4.

(LampID™ו-"LampView)"תאורהגופי150,000-מיותרכיוםהמנהלות.

פנויהעמודאםהמסמן(ירוק/אדוםסימון)איתותמנגנוןכוללתאורהעמודכל5.

.לטעינה

.DCאוACחשמלבאמצעותטעינהמאפשרתמנוליקסשלהמערכת6.
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בקרת תנועה וחניה
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מערכת תנועה  : פלקון

חכמה

המקבלת מידע על מצב התנועה בדרכים  ( ITS)פלקון הינה מערכת תנועה חכמה 

.ובצמתים מגלאים שונים ומווסתת את הפעלת רמזורים בהתאם

:יכולות עיקריות

.ניהול כל רמזור ורמזור•

הפעלת תוכניות תנועה פשוטות ומורכבות בהתאם לדרישות מהנדס התנועה •

.בעיר

הבקרים והרמזורים הקיימים ללא צורך בשינויים  , התבססות על מערך הגלאים•

.תשתיתיים

'שירותי חירום וכו, מתן עדיפות לתחבורה ציבורית•

.מתן אפשרות לצמתים להתחבר יחד למערכת כוללת התלויה זו בזו•

.יכולת הפעלת תוכניות מיוחדות בהתאם לצורך•

אריאל וימאזור היא בין החברות הבודדות בעולם המציעות מערכת תנועה חכמה לדרג  

!מותאמת לערים בינוניות וניתנת לשדרוג מתמיד, זולה, הניתנת להקמה מהירה, הביניים
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ייחודיות המערכת

קבלת מידע בזמן אמת והפעלת תוכניות  •

.בהתאם

.אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר•

מתן יכולת למהנדס התנועה לשנות ולהתאים •

.את התוכניות גם ממחשב הביתי

י שימוש "יכולת הקמה מהירה ע, בעת הצורך•

(.עשרות צמתים בשבוע)ברשת סלולרית 

מסוגלת להתחבר למערכות בקרה ישנות ללא •

.צורך בביצוע שינויים משמעותיים

.ניהול מערכת העדפה ואירועים מיוחדים•

התחברות למערכת בקרה מרכזית קיימת או •

.חדשה

ניתן לשלב פיתוחים מתקדמים ושדרוגים בכל  •

.עת

!התקנות רבות ברחבי הארץ•
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תחבורהלנתיביאכיפהמערכת

עלהמותקנת(צ"נת)ציבוריים

בזמןתנועהעברייניומצלמתאוטובוסים

להפריעמבליאוטומטיובאופןאמת

backoffice-התוכנת.האוטובוסלנסיעת
מסלולילאורךהקיימיםצים"בנתמוזנת

לוחיותתמונותאתמקבלת,הנסיעה

צים"בנתהנוסעיםהרכביםשלהזיהוי

.והאכיפההניתוחאתומבצעת

מותקנתחניהעבירותאכיפתמערכת

עמודיםעלאו(ניידת)רכביםעל

באופןהחוניםרכביםמזהה,(סטטית)

(זום)תקריבמבצעת,חוקיבלתי

שלהזיהוילוחיתאתמצלמת,אוטומטי

לרשויותהמידעאתומעבירההרכב

.טיפוללהמשך

מבצעתמשטרהלרכביאכיפהמערכת

o360-בתמונהוהקלטתצילום,סריקה

רכביםשלזיהוילוחיותלזהותמנתעל

המערכת.תנועהעבירותהמבצעים

חציאוידנית,אוטומטיתלפעולהניתנת

מופעלתהיאכאשראוטומטית

.מהבהבאוראוסירנה,רדארבאמצעות

ניהוללמערכתמועברהמצולםהמידע

Bigניתוחהמבצעת Dataאכיפהלצורך

.אופייניותהתנהגויותומציאת

מערכות אכיפה
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-ניהול חניונים ברמה כלל

עירונית וחיבורם למערכת  

.שליטה והכוונה מרכזית

רכבי  )ניהול חניוני ציי רכב 

רכבי , בטחון עירוני, אשפה

(.שירותים ועוד

מערכת אבטחת כניסה  

מרכזית ונשלטת למוקדים  

תחנות  )ברחבי העיר 

תחנות  , שאיבה ומאגרי מים

מרכזי בטחון עירוני, חשמל

בקרת חניה חכמה
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מערכת ניהול מקומות חניה מאפשרת למנהלי חניונים למקסם את השימוש  

בנכס באמצעות ניטור מתמיד של מקומות החניה והקצאה מדויקת של כל  

המערכת מכוונת את הנהגים בחניון למקום החניה  . מקום למשתמש ייעודי

.זיהום אויר ולכלוך, הנבחר וגורמת להפחתה משמעותית של בלאי

או ( מנויים)מיועדת למשתמשים קבועים מערכת ניהול מקומות חניה 

בחניוני מרכזי קניות וקניונים או מוסדות ציבוריים כמו בתי חולים  . מזדמנים

המערכת מאפשרת ליצור  , ואוניברסיטאות

דירוג במקומות החניה כך שמקומות 

יחויבו בתשלום גבוה יותר " אטרקטיביים"

חישוב זמן החניה נעשה באופן  . מאחרים

מדויק מהגעת הנהג אל מקום החניה עד 

.  עזיבתו את החניון

מערכת ניהול מקומות 

חניה וניהול חניון
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ת/נרשמת/משתמש

רישוימספרעםלמערכת

תשלוםואמצעיהרכב

ה/בהגיעו.(הצורךבמקרה)

י"עמזוהההרכבלחניון

הרישוימספרימצלמת

ת מאומת  /זיהוי המשתמש

"  נתפסת"החניה , באפליקציה

במערכת וזמן החניה מתחיל  

האפליקציה מסייעת  . להימנות

חזרה " לנווט"ת /למשתמש

.לרכב בעת הצורך

מערכת איתור מקומות  

חניה וניהול חניון

אתמנוותהאפליקציה

החניהבמקוםת/המשתמש

בהתאם)הנבחראוהייעודי

(המערכתלהגדרות

עלהפועלרצפתיגלאי

5שלחייםאורךעםסוללה

ת/שהמשתמשמזההשנים

החניהלמקוםהגיע
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מערכות בטחון
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מערכות בטחון

היא אחת מהחברות המובילות בישראל המספקת פתרונות מורכבים  ליד בקרה

לחברה מגוון רחב של לקוחות  . אוטומציה ובקרה מורכבת, בתחום של בטחון

:בתחומי

תעשייה התהליכים•

מערכות תאורה•

ניהול אנרגיה•

תעשיית הנפט והגז•

מערכות מים מורכבות•

מרכזי לוגיסטיקה ואחסון  •

בקרת מבנה מלאה•

מערכות מתח נמוך•

מספקת סל קצה לקצה ופתרונות מלאים הכוללים  הבטחוןמחלקה –ליד בקרה 

.התקנה ותכנות, אספקה, תכנון
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פתרונות מוצעים

בקרת כניסה 

ומבנה

מערכת אזעקה

גידור חשמלימערכות קריזה והתראה

מצלמות  

ואבטחה

מרכזי שליטה  

ובקרה
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אבחון ושיקום צנרת

תכנון  

והקמה של 
DMA

פתרונות  

לפחת של  

אנרגיה

שיקום 

צנרת  

ללא הרס

איתורי  

תשתיות
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השירותים המוצעים

: אבחון ושיקום צנרתמציעה פתרונות לצמצום הפסדי מים באמצעות D&Iחברת 

.  גלויות וגלישה ממאגרים, גילוי נזילות סמויות: צמצום פחת מים פיזי•

.  איתור חיבורים לא חוקיים, עיוותי מדידה: צמצום פחת מים מנהלי•

תכנון  : של תשתיות צנרת המים העירוניתשבר ניהול מלא כטיפול מונע וטיפול •
בקרת איכות על , ביצוע מאזני מים, ניטור קבוע של אוגרי מידע, DMAוהקמת 

.  טיב התיקונים

.  איתור חיבורים צולבים בין מערכת הביוב לניקוז•

(.  טכנולוגיות בלעדיות בישראל)שיקום צנרת מי שתייה ללא הרס •
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גז , איתור אובדני מים

ודלק

:  לאיתור פחת פיזי

מעבדת רטיבות, הידרופונים, תדרים, גז,קורלצייה, ב שמע"ע•

:לאיתור  פחת מנהלי

...ב תוכנות לבדיקה לוגית ועוד"ע•

: לניהול מלא של תשתיות מים

.ועוד, טמפרטורה, נזילות, ב אוגרי מידע של לחץ"ע•

:  לאיתור חיבורים ביוב ניקוז

ב מחוללי עשן"ע•

מתמחה בביצוע סקר נרחב של כל מקורות D&Iחברת 

שיקום ואחזקה  , האובדן ומספקת תוכנית תיקון

.עתידייםאובדניםשוטפת רב שנתית למניעת 
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פתרונות שיקום ושרוול  

צנרת

בכל טווח )הקיימת המשקמים את הצנרת " שרוול"מפעילה מגוון רחב של פתרונות D&Iחברת 

אישור מכון תקנים למי שתיה. במקום להחליפהומאריכים את חייה לעשרות שנים ( הקטרים

32

איתור הנזילה ודרכי  

הגישה לצינור סריקה  

וניקוי פנים הצינור
שכבתי-הכנסת שרוול פנימי רב החזרת מערכת המים 

לפעולה
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הקמה וניהול אזורי מדידה

אזורי מדידה הינם שטחים מוגדרים ברשת המים העירונים שזרימת המים אליהם  
במודל ( DMA)מבצעת הקמה וניהול של אזורי מדידה D&Iחברת . ובתוכם מבוקרת

לתת אחזקה  , מבוסס הצלחה כשהיא נבחנת ביכולתה לבצע צמצום של פחת המים

.ביחס למאזן הנמדד בסוף השנההישגים מרשימים שוטפת איכותית ולהשיג 
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ניהול פסולת
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תיאור המפעל

:כולליםהמפעלתוצרי
,PETכוללפלסטיקשלשוניםסוגים6• PP,

PE, HDPE
ולבןחוםנייר•

ומתכותאלומיניום•

אורגניתפסולת•

ורחביבישראללמפעליםנמכרתהמפעלתוצרת

העולם

בייזוםנבנהגרינטשלהפסולתהפרדתמפעל

.יעקביהאחיםמקבוצתמנולידחברתשלמלא
הפסולתהפרדתממפעליאחדהואהמתקן

טון2000-כעדוממייןשמטפלבעולםהגדולים

.ביוםאשפה

אתומשרתר"מ9000שלשטחעלפרוסהמפעל

.תושביםממיליוןיותרהכוללירושליםמטרופולין

אשפה מעורבבת מיון

מיון חומרים יבשים הפרדה וקיבוץ

שימוש מחדש/ מחזור 

מיון פסולת אורגנית טיפול ביולוגי
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פעולת המפעל

נכנס

יוצא
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אשפה עירונית חכמה

:  מרכבי הפתרון
שימוש בפחים מוטמנים שבתוכם מותקן גלאי גובה המשדר את גובה האשפה  •

.בפח
לשליטה במסלול  GPSחיבור משאיות האיסוף למערכת עקיבה באמצעות •

.הנסיעה
חיבור למערכת בקרה מרכזית•

:תוצאה
ייעול תהליך איסוף האשפה כך שהמשאיות  •

.מגיעות לאסוף אשפה רק מפחים מלאים
מעקב אחרי תנועת משאיות האיסוף  •

.ואופטימיזציה של מהלך נסיעתן
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