






כיצד נוכל לדאוג 
שמערכות קריטיות 

?יעבדו בחירום



כיצד נוכל לדאוג 
שמערכות קריטיות 

?יעבדו בחירום

שערים , תאורה, מזוג אוויר, גנרציה, מים, חשמל : מערכות קריטיות כוללות •
אות ומעליות  "יט, חשמליים

.עבודה סדירה ותקינה של מערכות חיוניות לרציפות תפקודית
משמשות למידור בין אזורים בתוך המתקן ומאפשרות כניסה  –בקרת כניסה •

.רק לבעלי מורשות בלבד
בתוך  24/7משתמש בשעות החשיכה למתן רציפות תפקודית –תאורה היקפית •

.מתקן משטרתי לצורך מתן שירות לאזרח וכן כאמצעי אבטחה תומך
, חדרי שירותים, היגיינה באתר: עבודתם התקינה משפיעה על –מערכות מים •

.כיבוי אש, מטבח
עלולה להשבית , השבתה של מערכות מיזוג-ומיזוג אוויר מבוזרלרים'צ•

.משרדים פנימיים ללא חלונות , חדרי תקשורת: אזורים רגישים–המתקן 



בקרת  . אין לדעת אם בזמן אמת הגנרטור יתפקד כמצופה-גנרטורים•
.תקינות תפקוד מבוצעות באופן יזום ללא תוכנית מוסדרת

מכשור קשר  , עבודה תקינה של שרתים מקומיים-תשתיות תקשורת •
.באם יש נפילות חשמלUPSתלויים בתקינות מכשירי 

תהליך של התאוששות המערך הלוגיסטי והטכנולוגי במתקן בעקבות  •
- DRP)אסון   Disaster Recovery Planning )- 99%אינו קיים ב

.מהמקרים

כיצד נוכל לדאוג 
שמערכות קריטיות 

?יעבדו בחירום



כיצד נוכל לוודא שציוד 
גילוי וכיבוי אש יעבדו 

?בחירום 

.אמצעים לכיבוי אש3במשטרת ישראל קיימים •

.מערכות מבוזרות עם חיישנים במבנה הפועלות בעזרת מים. א

.מערכות מבוזרות הפועלות בעזרת גז בחדרי תקשורת. ב

להפעלה ידנית באזורים בהם אין מערכות  –מטפי אבקה.  ג
.נשלטות

.או המצאות פיזית של המערכות,אין בקרה על מיקום •

.אין מידע לגבי תקינות המערכות•

אין הכוונה אוטומטית לאזורים בהם ממוקם ציוד המיועד להפעלה  •
.במצבי חירום ופירוט התכולה



כיצד נוכל לפתור את  
מצוקת החניה בתחנות  

:משטרה

פרטייםרכבכלי,משטרתייםרכבכלי:עבורמשמשותובקרבתהמשטרהבמתקניחניות•

.בתחנההשירותיםומקבליהארגוןעובדישל

('וכותנועה,סיור)שיגורורכביבכיריםקצינים:עבורשמורותחניותקיימות•

.זמינותחניותמציאת,למתקןכניסהאישור:בתהליךומשאביםזמןאיבוד•

.החנייהמערךייעול:הצורך•



כיצד נוכל למדוד  
?את איכות הניקיון

.  י חברות אזרחיות"שרותי הניקיון במתקני משטרה ניתנים ע•

מושקע זמן רב ומשאבים גדולים מצד המשטרה  •

איכות הניקון אינה אופטימאלית•

/  שרותי הניקיון מסופקים  על פי מודל של מספר מופעים קבוע בזמנים ידועים לחדרים•
. 'חדרי שירותים וכו/ חללים 

.תהליך בקרה מבוצע על ידי מנהל הלוגיסטיקה בתחנה שלו אין את הזמן ואת הידע המלא•

אין יכולת לבחון את איכות הניקיון בשעות שמעבר לשעות הפעילות•

הוצאה שנתית 

ח"מש50מעל 



כיצד נוכל לשלוט על כל  
המערכות האלקטרו מכניות 

?מרחוק ובצורה אחידה

מכניותאלקטרו/שליטה ובקרה על המערכות קריטיות-ב מרכזית "כיום אין מערכת שו•

(24/7אזור פעילות )חלקי המתרכז ביומן  התחנה /ב מקומי"בחלק מהמתקנים  קיים שו•

,  בקרת כניסה , מעליות, מים, מיזוג אוויר, חשמל, גנרציה–מערכות אלקטרו מכניות •
.שערים , תאורה היקפית

אין מנגנות לזיהוי  , אין תהליך מוסדר של בקרה מונעת, אין חיזוי תקלות: פערים•
הנחניות, אין בדיקות אוויר צח, אין בדיקות שינויי טמפרטורה במתקנים, הצפות/נזילות

.  מובנות למתן מענה ראשוני ומתקדם



כיצד נוכל להוריד את עלויות  
?האחזקה למערכות

משטרת ישראל משקיעה זמן ומשאבים רבים באחזקת מערכות•

זמן החיים של המערכות קטן ביחס לפוטנציאל•

.  קיים  מחסור באנשי מקצוע איכותיים להפעלה ובקרה•

.למשטרה הסכמי אחזקה למבנים וכן הסכמים לתחזוקת שבר•

השבחה יקרה  , לספקים יש מוטיבציה לספק שירות מינימלי דבר הגורם לתקלות והשבתות•
.קיצור משמעותי באורך החיים ועליה בהוצאות האנרגיה, למערכות

,  חלפים)מעקב אחר ביצוע עבודת אחזקה, אבחון המלצה לתיקון , חיזוי תקלות-אין תהליך •
(זמן ביצוע



כיצד נוכל לנצל טוב יותר את 
?משאבי האנרגיה בתחנה

... הוצאות אנרגיה של משטרת ישראל גבוהות מאוד •

ביצוע החלפת גופי תאורה לתאורת  : המשטרה משקיעה זמן ומשאבים לחיסכון באנרגיה •
LED ,הקניית ערכי חיסכון באמצעות ביזור  , מערכות פוטוולטאיות, החלפת מזגנים ישנים

.  משאבים

.  אין יכולות ניתור לאיתור מוקדי בזבוז•

אין יכולת  לקבלת החלטות אוטונומיות של מערכות בעת גילוי בזבוז,אין כלי למשוב •

(חיישנים מקומיים, בקרות מבנה, מערכות חישה, מערכות מנייה)אין סנכרון בין מערכות•

בשנה₪  מיליון 70
והיד נטויה



SparkFun Pi Wedge

SparkFun FTDI Basic Breakout — 3.3V

Breadboard — Full-Size (Bare)

Pi Tin for the Raspberry Pi — Black

16GB microSD

microSD USB Reader

Multicolor Buttons (4 pack)

Assorted LED (20 pack)

Resistor 330 Ohm 1/6 Watt PTH — 20 pack

Raspberry Pi GPIO Ribbon Cable — 40-pin, 6"

SparkFun USB Mini-B Cable — 6 Foot

Wall Adapter Power Supply — 5.1V DC 2.5A (USB Micro-B)

Jumper Wires Premium 6" M/F — 10 Pack

Jumper Wires Standard 7" M/M — 30 Pack

Raspberry Pi 3 B ערכה +

https://www.sparkfun.com/products/13717
https://www.sparkfun.com/products/9873
https://www.sparkfun.com/products/12615
https://www.sparkfun.com/products/13102
https://www.sparkfun.com/products/13833
https://www.sparkfun.com/products/13004
https://www.sparkfun.com/products/14460
https://www.sparkfun.com/products/12062
https://www.sparkfun.com/products/11507
https://www.sparkfun.com/products/13028
https://www.sparkfun.com/products/11301
https://www.sparkfun.com/products/13831
https://www.sparkfun.com/products/9140
https://www.sparkfun.com/products/11026


מחסן חיישנים אלקטרוניים
ד"מס תיאור הפריט/שם המוצר 

כמות  

ביחידות

1 LCD Touchscreen HAT for Raspberry Pi - TFT 3.5in. 480x320 4
2 Raspberry Pi Camera USB  10
3 Non-contact Digital Water / Liquid Level Sensor For Arduino 4
4 G1/2" Water Flow Sensor 2
5 Humidity and Temperature Sensor - RHT03 8
6 Maxbotix LV-MaxSonar-EZ4 Sonar Range Finder MB1040 15
7 Parallax PINGUltrasonic Sensor #28015 10
8 CO2 Sensor Arduino compatible 2
9 EL Sequencer 6

10 Line Tracking Sensor for Arduino 4
11 Analog Ambient Light Sensor 4

12 RGB Color Sensor with IR filter and White LED - TCS34725 4

13 (MD9745APZ-F)מיקרופון פשוט 5
14 מ"ס80כדי 10זיהוי עצמים   מדידת זיהוי מרחק חיישן IRחיישן  5
15 מבוסס על כדור-בסיסי (תנודה )ויברציות  /חישן רעידות  5
16 50kg-משקל / חישן לחץ  5
17 (5Vפועל במתח של )מיקרופון/מודול חיישן קול 5
18 (Buzzer)פתח עליון-2731Hzמ "מ9זמזם   5
19 0.25W 8Ohm-מקול דק  5
20 (PIRמבוסס על חיישן )חיישן נפח  5



המעבדה





http://a85553-tmp.s751.upress.link/#registerform

