
 

 "חניה בהרצליה" –אפליקציה לאיתור מקום חניה פנוי  

 רוצים לחסוך סיבוב למציאת חנייה.

 ?או לארוחה לפגישת עבודה ממהרים 

 ?ולא מוצאים) דרום אזור התעשייה ( מחפשים מקום חניה פנוי בהרצליה פיתוח 

 

על עומסי החנייה בחניית רחוב    לכם מידע   ןתית של סייפר פלייס "  חניה בהרצליה  "  תאפליקציימעתה 

 ות הבאים: הסדנאות, המנופים, שנקר ברחוב  והחניונים הסמוכים 

 

 ! וזה בחינם  על הכביש פחות פקקים, פחות זמן לא מאחרים לפגישות, 

   למה כדאי להשתמש באפליקציה 

 תן לאפליקציה לחפש בשבילך  –סע ישר למקום הנכון  ✓

 הרצליה פיתוח הגדלת הסיכוי למצוא חניה פנויה באזור  ✓
 לחפש חניה   בלי סוףאין צורך להסתובב   -צמצום זמן נסיעה, חסכון בזמן, דלק ו"עצבים"  ✓
 מנוטרות! בתחום הפיילוט , כל החניות תלות בדיווחים של אנשים אחרים  ללא ✓
 , ללא עלות. ם. חינוהפעלה נוחות שימוש   ✓
 GOOGLE MAPאו  WAZE  -  באפליקציות ניווט מוכרות קישוריות ושימוש  ✓

  פחות פקקים, פחות זיהום אויר ✓

 

 

 



 
 ת עובד  המערכתאיך 

 

חניות   – באזור הפיילוט וחניה בכל חניה  הפרוסים ומותקניםחיישנים  מבוססת המערכת  ✓

הרצליה פיתוח )שנקר, המנופים,   ברחובותחניות   400 - בהיקף של כ - כחול לבן וחניונים 

 תפוסה ועומסי החנייה בחניונים הסמוכים.   ובנוסף נתונים על  (הסדנאות 
 

אם החניה תפוסה או  )באמצעות תקשורת סלולרית( ה בזמן אמתנותנים חיווי החיישנים  ✓

 פנויה

 

מקבלת את נתוני החיווי ומעבדת אותם ומייצרת נתוני הסתברות למצוא חניה   המערכת ✓

האזורים מסומנים   -ומציגה באמצעות אפליקציה על גבי מפת האזור מה הסיכוי למצוא חניה  

  – גבוהים למצוא חניה, בורדו   סיכויים ירוק מסמל   בצבעים שונים החל מירוק ועד בורדו. 

 נמוכים  סיכויים

 

למשתמש הינו ברמת מקטע של חניות ולא לחניה בודדת כדי לאפשר סיכוי סביר עד  החיווי   ✓

גבוה למצוא חניה לאורך מסלול הנסיעה. לא יישלח נהג לחניה בודדת ברחוב שכל החניות  

 למעט אחת תפוסות בו, שכן הסיכויים למצוא אותה פנויה לכשיגיע קלושים 
 

פשר למצוא חניה בקלות יחסית, או  כאלו בהם א – הצגת רחובות תתבצע במספר רמות  ✓

 שהחניה בזמינות בינונית, בזמינות נמוכה או לא קיימת כלל  
 

לחיצה על גבי המפה לאזור   –לנהג אפשרות לבחור מראש את תוכנת הניווט איתה יפעל   ✓

 הניווט לאזור מקום החניה הפנוי  תאפליקצייהנסיעה הנדרש תכוון את הנהג באמצעות 
 

 off( או חניה בתשלום ) on streetחור בין חיפוש חניה ברחוב )לנהג תהא אפשרות לב ✓

street )  סמוכים. ציבוריים  בחניונים 

 

 

 אז איך מצטרפים 

 . , אין צורך ברישום, או מסירת פרטים אישיים מורידים את האפליקציה "חניה בהרצליה" 

 :לינק להורדה 

Google PLAY 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.myapp3a176b  

App store 

-https://apps.apple.com/il/app/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94

%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/id1500137036 

 

 

 

לערים חכמות   בעולם התחבורה, תנועה וחניה  מתקדמיםפתרונות  המפתחת   על ידי חברת סייפר פלייספותח  הפתרון הכולל  

. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.myapp3a176b
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fil%2Fapp%2F%25D7%2597%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2591%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2594%2Fid1500137036&data=02%7C01%7Celad%40h-d-c.co.il%7Cbe9ddd2b6f1a43f0092308d8087f6b1c%7Cbba48681409a4231b65e6c9e934e15ae%7C0%7C0%7C637268690635280885&sdata=Ogjec2F9wAgf1cu8dqq8YnnYanhvL5BoO6Rb%2B1FEYW0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fil%2Fapp%2F%25D7%2597%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2591%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2594%2Fid1500137036&data=02%7C01%7Celad%40h-d-c.co.il%7Cbe9ddd2b6f1a43f0092308d8087f6b1c%7Cbba48681409a4231b65e6c9e934e15ae%7C0%7C0%7C637268690635280885&sdata=Ogjec2F9wAgf1cu8dqq8YnnYanhvL5BoO6Rb%2B1FEYW0%3D&reserved=0

