השלטון המקומי בימי )פוסט( קורונה
העולם ,כפי שאנו מכירים אותו השתנה ללא הכר במהירות שיא ונראה כי אנחנו נמצאים עדיין בתחילת
תהליך שישפיע על שגרת החיים שלנו בכל ההיבטים.
הרשויות המקומיות נמצאות בקו החזית בהתמודדות עם הקורונה ,החזרה לשגרה וצמצום הפצת המגפה,
תוך שמירה על סביבה עירונית בריאה ופעילה ,שגרת חיים וחזרה לפעילות כלכלית מלאה.
ההיכרות עם התושבים ,העסקים והצרכים שלהם ,ויותר מכל המחויבות לחזרה לשגרה ולטיפול בכל
האתגרים ,הפכה את הרשויות המקומיות לשחקנים המשמעותיים ביותר במהלך הסגר ובחזרה לפעילות.
  Muni Expoהאירוע הגדול והמשמעותי של השלטון המקומי בישראל מפגיש מידי שנה ,בין ספקי
השירותים המובילים בתחום ,ובין כל מקבלי ההחלטות בשלטון המקומי .לקראת המפגש הבא שלנו
בפברואר  ,2021אנו שמחים להקים מערך מידע וידע שיספק למנהלי השלטון המקומי תמונה מלאה על
הפתרונות ,היישומים והפיתוחים שיסייעו להם לעמוד במשימות הרבות והמורכבות שהתווספו באחת.
במגזין זה נציג פתרונות ,מוצרים ויישומים שפותחו במיוחד כמענה לאתגרים שהציבה הקורונה ,לצד
התאמות של פתרונות ושירותים וותיקים לצרכים החדשים.
למרות שקיבלנו מספר מרשים של פניות ,אין לנו ספק כי אנו מציגים את קצה הקרחון בנושא ולכן אנו
קוראים לכם לספר לנו על פתרונות ופיתוחים שנתקלתם בהם או שפיתחתם בעצמכם .כך נוכל לייצר
בסיס ידע ושיתוף שיאפשר לכולנו לחזור לשגרה ,להתניע מחדש את הכלכלה ולהיערך לאתגרים
שבדרך.
אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע במייל ,לכתובתinfo@muniexpo.co.il :
קריאה מהנה!
רם סידיס,
משנה למנכ"ל
מרכז השלטון המקומי

מנהלים מצב חירום בתלת מימד
מערכת מימד של סימפלקס פתרונות מיפוי הפכה
לכלי משמעותי בניהול החמ"ל בבני ברק בעת
הסגר על העיר
בני ברק היתה מוקד משמעותי בהתפרצות המגפה,
שהטיפול בו חייב סגר כללי על העיר,
והזרמת סיוע משמעותי לכלל האוכלוסייה המתגוררת בה.
חברת סימפלקס פתרונות מיפוי התקינה את מערכת מימד המשמשת לניהול עיר חכמה ,בחמ"ל המיוחד בעיר ,עם
הקמתו ,והעניקה מידע קריטי בזמן אמת למקבלי ההחלטות ולכוחות הביטחון .המערכת אפשרה העלאת תמונות,
שמירה של נתונים ומידע העולה מן השטח ,חיבור למצלמות האבטחה הפזורות בעיר ועדכון שוטף של נתונים
ממקורות מידע חיצוניים ,כמו נתוני החולים ממשרד הבריאות.
המידע שסופק מהמערכת שימש לתכנון וביצוע חסימות בעיר ,חלוקת הכוחות לגזרות פעולה ,איתור אזורי תורפה
וטיפול בהם ,יצירת מפות סיכון ועוד.
כל אלה אפשרו יצירת "שפה" ברורה ויעילה לכל מקבלי ההחלטות ,לעירייה ,לכוחות הביטחון ולמשרד הבריאות.
מערכת מימד מותקנת במרבית הערים בישראל וכיום היא ערוכה להתמודד עם האתגרים החדשים שצפו ועלו
בעקבות הקורונה.
סימפלקס פתרונות מיפוי
פתרונות מיפוי לטיפול בצרכים בחירום
www.simplexmapping.com

בלי ידיים!
אורד מגייסת פתרונות אינטגרטיביים מעולמות
הביטחון למניעת הפצת הנגיף
אורד ,אחת מחברות הטכנולוגיה הוותיקות והמובילות
בישראל מציגה מגוון פתרונות אינטגרטיביים
שהמשותף להן הוא מניעת הפצת הנגיף באמצעות
מתן פתרונות המסייעים לשמירת הריחוק החברתי.
מכלול הפתרונות נשען על ניסיונה של החברה
בעולמות הביטחון והבטיחות ,וכיום הוא "מתורגם"
לצרכים ולאתגרים שמציב COVID19
בין הפתרונות שמציעה אורד ניתן למנות:
מדידת חום באמצעות גלאי טמפרטורה נייחים,
שנראים כמו מגנומטרים.
שליטה וניטור מרחוק של מערכות בטחון ובטיחות:
אורד מחברת את כל המערכות הקיימות באתרים
לנייד באמצעות אפליקציה ייעודית או באמצעות
תוכנה המותאמת לצרכי הלקוח .לחצנים ללא מגע יד
אדם.
טכנולוגיית זיהוי פנים לבקרת כניסה ויציאה ממקומות עבודה ומתחמים.
אורד ,אחת מחברות הטכנולוגיה הוותיקות והמובילות בישראל מציגה מגוון פתרונות אינטגרטיביים שהמשותף להן
הוא מניעת הפצת הנגיף באמצעות מתן פתרונות המסייעים לשמירת הריחוק החברתי .מכלול הפתרונות נשען על
ניסיונה של החברה בעולמות הביטחון והבטיחות ,וכיום הוא "מתורגם" לצרכים ולאתגרים שמציב COVID19
בין הפתרונות שמציעה אורד ניתן למנות:
מדידת חום באמצעות גלאי טמפרטורה נייחים ,שנראים כמו מגנומטרים.
שליטה וניטור מרחוק של מערכות בטחון ובטיחות :אורד מחברת את כל המערכות הקיימות באתרים לנייד
באמצעות אפליקציה ייעודית או באמצעות תוכנה המותאמת לצרכי הלקוח .לחצנים ללא מגע יד אדם.
טכנולוגיית זיהוי פנים לבקרת כניסה ויציאה ממקומות עבודה ומתחמים.
אורד בע"מ
מניעת הפצת הנגיף באמצעות צמצום מגע פיזי
www.orad.cc

מנהלים את העיר מהבית
חברת טכום אלקטרוניקה מציגה :מערכות וידאו
קונפרנס ניידות
טכום אלקטרוניקה מספקת ומתקינה מערכות צילום
והקלטה של פגישות וישיבות מוניציפליות ,הדרכות,
שיעורים והרצאות ברזולוציית  .HDהמערכת קלה
להפעלה ומעניקה למשתמשים בה גמישות ,יעילות
ואמינות גבוהה.
החברה מספקת סל כלים מגוון ,הכולל מערכות מיוחדות להעברת ישיבות מוניציפאליות או שיעורים באונליין ,עם
אפשרות לעבודה וללמידה מרחוק  כאשר רק המנהל או המרצה נוכחים בכיתה.
היתרון המהותי של המערכת טמון בניידות שלה ,דבר המאפשר להעביר אותה בהתאם לשימוש ,ובהסרת המגבלה
על מספר המשתתפים במפגש הוידאו.
טכום אלקטרוניקה
מערכות וידאו קונספרנס ניידות לרשויות
www.tecom.co.il

לא סופרים את המבקרים
חברת היפרטק משווקת מערכת לניהול תפוסה
ותנועת קהל בזמן אמת
חברת היפרטק מערכות משווקת פתרון טכנולוגי
המסייע להתמודד עם האתגר באופן מדויק ומבלי
להשתמש בכח אדם יקר.
החברה משווקת את פתרון התפוסה של חברת V
 .Countבאמצעותו ניתן לקבל נתוני מבקרים בזמן
אמיתי ,לוודא כי התפוסה
מתאימה להנחיות ולטפל באופן מידי בעומסי יתר .הפתרון מצטיין בהתקנה מהירה והטמעה ושימוש פשוטים.
באמצעות התקנת חיישנים בכניסות וביציאות למתחם ניתן לקבל נתון מדויק של מספר הנוכחים במתחם ובחלקיו,
לדעת מה מצב התורים בכניסה ולשמור על ריחוק חברתי בין הנוכחים במתחם ובין העובדים ללקוחות.
היפרטק מערכות
ניהול תפוסה ושמירה על הוראות התקהלות
www.hypertech.co.il

הענן ההיברידי מתגייס למלחמה
מרכז השלטון המקומי מעניק חומת אבטחה בפני מתקפות הסייבר
בחודשים האחרונים התרחשו תקיפות סייבר עוינות נגד גופים קריטיים בישראל ,בכללם הרשויות המקומיות.
המרכז לשלטון מקומי מתגייס באופן עצמאי ובאמצעות החברה למשק וכלכלה ,ליצירת חומת אבטחה לרשויות
ומעניק להם פתרונות טכנולוגיים מהשורה הראשונה ,בניהם שירותי חומת אש ,שירותי אנטי וירוס ,מערכות
להלבנת קבצים ,הקשחות ,הדרכות למודעות עובדים ,מבחני חדירה ,סינון אתרים ,שירותי כח אדם מומחה ועוד.
לאחרונה פרסם מרכז השלטון המקומי  RFIלצורך הקמת ענן מאובטח לכל הרשויות המקומיות שיאפשר לכל אחת
ואחת מהן לקבל שירותים מעולים בענן ,ללא קשר לגודל ויכולת.
מרכז השלטון המקומי
www.masham.org.il
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