


אתר האתגרים הלאומי

מפעיל  ל"החשכמשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה בשיתוף עם 

המציגה לציבור הרחב את הבעיות  פלטפורמה דיגיטלית 

,  רוצים לפתורשמשרדי הממשלה והאתגרים 

ומזמינה אותו להציע פתרונות חדשניים אפשריים  

לאותם נושאים



תהליך בחירת האתגרים להדגמה

סינון  
ראשוני

תיתכן  )ועדה ראשונית לבחינת כל המיזמים שהוגשו בהתאם לקריטריונים שפורטו בפורטל האתגרים •
(מהמציעיםשיחה טלפונית לחלק 

בחירת שמונת המיזמים אשר קיבלו את הציון הגבוה ביותר •

ועדה  
מסכמת

לי המשרדים  "כינוס ועדת המשך בהשתתפות מומחים טכנולוגיים ומנכ•
שאלות+ דקות בזום5' פיץ–הצגת הדגמת הפתרון המוצע בפני ועדה •
מיזמים להדגמה מלאה3בחירת •

המיזמים שיבחרו להדגמה יקבלו הנחיות ודרישות להדגמה•
כחודש ממועד בחירת המיזמים–הדגמת המיזמים • הדגמות

נדרשים להיות בבעלות המשיבים לפניה, המיזמים אשר יבחרו להדגמה

פתיחת הזמנה במערכת לאחר הגשת טופס פתיחת מוטב•
הגשת חשבונית למשרד בסיום ההדגמה•
ימי עבודה ממועד הגשת החשבונית45התשלום תוך •

תשלום



דגשים להגשת האתגר

אלא בבקשה לקבלת מידע  , אין מדובר בהליך התקשרות למימוש מלא של הפתרון: הבהרה
ולביצוע הדגמות

יש להגיש את ההצעה  , לאחר קבלת אישור רישום-לתשומת ליבכם הליך הרישום הינו דו שלבי 
המלאה באזור האישי

רק התקנון הרשמי שנמצא  . זה הינו להעשרה בלבד ואינו מחייב משפטיתבוובינרכל הנאמר 
.בפורטל האתגרים מחייב מבחינה משפטית

הגשה כוללת חתימה על התקנון המופיע באתר

ומשכנעים-עדיף להיות ממוקדים , אין צורך בהגשת מסמכים ארוכים
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לוחות הזמנים  

התאריכים כפופים לאילוצי המשרדים** 





אתר האתגרים הלאומי

המשרד להגנת הסביבה מעוניין לקבל מידע ולערוך 

,  לזיהוי וגילוי של כלי רכב מרעישיםהדגמות /הצגות

ובכל מזג ( ערפל, ולילה, יום)בתנאי ראות שונים 

.אכיפהבמטרה לבצע  תהליך , אוויר



זיהוי אוטומטי של כלי רכב המייצרים רעש חזק: האתגר 

בשנים האחרונות רעש מכלי רכב שהוכנסו בהם שינויים בלתי מורשים במנוע או במערכת הפליטה בכלל  
רכבים  אלה עוברים על תקנות  , העירונית-הפכו למטרד המשמעותי בסביבה העירונית והבין, ומאופנועים בפרט
הרעש והתעבורה

1992-ג"תשנ, (מניעת רעש)למניעת מפגעים תקנות.ב( א)2תקנה באי עמידה •
1961-א"התשכ, אי עמידה  בתוספת השנייה לתקנות התעבורה•

:מענה נדרש
גילוי של רעש שחורג ממפלס הרעש המותר

זיהוי מדויק של כלי רכב מרעיש מבין כלי הרכב המצויים בדרך

פתרון טכנולוגי לגילוי וזיהוי של כלי רכב מרעיש  בכדי לבצע אכיפה

מטרה

נדרשמענה

רקע לצורך



קריטריונים לבחינת האתגרים

משקלפירוטקריטריון

ורמת דיוק בזיהוי  הפונקציונליתרמת
ובגילוי

:לבעיה ובפרטיעילפתרוןומעניקפונקציונלי שהפתרוןככלגבוהניקודיקבלמיזם
גילוי מהימן של אירוע רעש1.
זיהוי מהימן של כלי הרכב הרועש2.

40%

והמקוריותהחדשנותרמת
לייתר או לשפר מהותית דרכי  המוצע יכול ככל שהפתרוןגבוהניקודיקבלמיזם

.פעולה נוכחיות
20%

להיקף רחב של  המוצעהפתרוןגמישות 
(  scale)יישום 

ככל שהפריסה וההפעלה בהיקף נרחב יהיו בעלות שולית  גבוהניקודיקבלמיזם
12%.פחותה

גמישות הפתרון לגילוי ופתרון למגוון כלי  
scope))רכב 

והארגוניות להרחבת הגילוי והזיהוי ככל שהעלויות התקציביותגבוהניקודיקבלמיזם
.לכלי רכב מסוגים נוספים שמרעישים באופן חריג נמוכות

12%

איכות הצוות המציע
מיזם יקבל ניקוד גבוה כאשר הפתרון מוצג  

.בצורה ברורה על ידי הצוות ואיכות ההצגה גבוהה
10%

יתרונות למשתנים שתהיה להם  
התייחסות במסגרת המענה  

 השוואת הרעש מכל כלי רכב לרמת הרעש שנקבעה לו בתעודתCoC
יכולת פענוח של דגם כלי הרכב
יכולת הקלטת סרטון וידאו
 של הפתרון המוצע   ( מצלמה: למשל)ניידות טובה של רכיבי החומרה

6%

100%כ"סה



דגשים להגשת האתגר

יש להציג גילוי וזיהוי של אירועי רעש ודאיים

ההדגמה תתקיים בשטח שיהיה ידוע מראש

הצגת יכולות כאמצעי אכיפה אוטומטי

אלגוריתם הזיהוי שהוא בשל ועובד  /הצגת הטכנולוגיה  1
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?שאלות

תמיכה  
במערכת פורטל  

האתגרים

שאלות  
מקצועיות

ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל
challenge@most.gov.il

mailto:challenge@most.gov.il

