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 אפס נפגעים, אפס הרוגים בתאונות בישראל: חלום או מציאות?

 Israel Smart Mobility Living Lab - מיזם חדשני ושיתופי המחבר בין גופי מחקר וחברות

 ענק יהפוך את הערים בישראל ובעולם לערים חכמות

 

 

  מאחורי המיזם עומדת ד"ר סמדר איצקוביץ', ראש האגף לפיתוח תעשייה וחדשנות

MIT בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת  Ashdod Smart Mobility Living Lab בעיריית אשדוד והמייסדת של 

 וחברות ענק מהתחום; המעבדה עושה שימוש בבינה מלאכותית כדי לשפר את בטיחות הציבור בדרכים

 ותוצג בכנס של הפורום הכלכלי בדאבוס.

 

 Israel Smart Mobility Living Lab הוא מיזם חדש שיחבר ערים, משרדי ממשלה ובעלי עניין נוספים

  לטכנולוגיות פורצות דרך שישפרו את הסביבה העירונית ואת תנאי המחיה בסביבה העירונית.
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 שיתוף פעולה בין ערים המחזיקות בתשתיות ציבוריות וחברות המחזיקות בטכנולוגיה ובמידע יאפשר

 התמודדות עם אתגרים הנוגעים לסביבה העירונית. המעבדה תפעל באמצעות עמותה שתנגיש את

 הרעיונות והמידע וכך תתרום לחיזוק שיתופי הפעולה בין ערים, חברות היי טק, אקדמיה ומשרדי ממשלה

  בישראל.

 המעבדה תסייע לערים בהרצת מחקר חלוץ (פיילוט) למציאת פתרונות שונים בתחומים: תחבורה חכמה,

 רכבים אוטונומיים, סייבר ועוד. בנוסף, המעבדה תכשיר ותפתח מקצועות הרלבנטיים לפיתוח של ערים

  חכמות.

 

 באירוע של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס Data for Good Forum"" שיתקיים ב 23 לינואר, תכריז דר'

 סמדר איצקוביץ על הקמת אמנת מידע בתחום התחבורה החכמה (Smart Mobility Trust ) העושה

  שימוש בבינה מלאכותית (AI) כדי לשפר את בטיחות הציבור בדרכים.

 יוזמת אמנת מידע (Data Trust) קרמה עור וגידים ב- MIT Connection Science בהובלה של פרופסור

 סנדי פנטלנד החבר בפורום הכלכלי העולמי. אמנת המידע היא משפטית, טכנית ומהווה מסגרת ניהולית

 אשר מביאה יחד ארגונים לשתף מידע מתאים באופן בטוח המאפשר יצירת תובנות המביאים ערך

 לארגונים ולטובת הציבור (Data For good). קונסורציום זה המורכב מחברות טכנולוגיות מובילות, ערים

 וגופים אקדמיים שהצטרפו למעבדה במטרה לקחת חלק במאמץ לפתרון סוגיות קריטיות הקשורות

  לתחבורה חכמה ואוטונומית במיקוד על בטיחות הציבור.

 בין החברות והגופים שהצטרפו למיזם ניתן למנות את אוניברסיטת MIT, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב,

 חברות כדוגמת NEC Israel, ו- GM Israel. שיתוף הפעולה לטובת הציבור הוא ייחודי במובן של שיתוף

 במקום תחרות במצב רגיל.

 

 ד"ר סמדר איצקוביץ, משמשת בין היתר כראש האגף לפיתוח תעשייה וחדשנות בעיריית אשדוד והמייסדת

 של Ashdod Smart Mobility Living Lab. איצקוביץ' הגיעה לרשות המקומית באשדוד לפני יותר מ-10
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 שנים מתחום ההיי טק, שם קידמה מספר מיזמים בתחום החינוך, התעשייה והחדשנות. הרשות המקומית

  באשדוד זכתה בפרס דן דוד בזכות המיזמים שהובילה איצקוביץ.

 

 ד"ר סמדר איצקוביץ' מסרה: "ישנה חובה מוסרית בעדיפות גבוהה ביותר להיעזר בטכנולוגיה כדי לשפר

 את בטיחות הציבור ברמה העולמית. הטכנולוגיה קיימת. מה שלא היה קיים עד כה זה שיתוף הפעולה בין

 המגזר הפרטי לציבורי המוקדש להשגת מטרה שהוגדרה במטרת העל של האמנה והמיזם כולו".
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