
כלכליסטראיון

ב1ס1נמרוד

הג־עבורושגובשהבלי

דרה

$TS1$הגדרה$TS1$

$DN2$הגדרה$DN2$מושגנהפךמוסכמת

לאחדהחכמה""העיר

בתחוםביותרהלוהטים

ות־המוניציפליהשלטון

כנון

$TS1$ותכנון$TS1$

$DN2$ותכנון$DN2$.אשרעירעלמדברהרעיוןהערים

ותקשורתטכנולוגיהמערכותמטמיעה

אתוישפרולאזרחהשירותיםאתשייעלו

הקהילתייםהחייםואתהציבוריהמרחב
שכוללתהאפשרייםהשימושיםבעיר.

מא־ההלומגוונים,רביםהחכמההעיר

פליקציות
$TS1$מאפליקציות$TS1$

$DN2$מאפליקציות$DN2$ניתןשבאמצעותןבסיסיות
לרי־ועדהנייד,בטלפוןארנונהלשלם

שות

$TS1$לרישות$TS1$

$DN2$לרישות$DN2$וחיישניםבמצלמותהעירשלמלא

רגעבכלשיודעבקרהלמרכזהמחוברים

והיכןרוקן,שטרםזבלפחישאיפהנתון
לעבוד.הרחובפנסחדל

ניתןלמרכזיהנושאנהפךכמהעד
"מוני־אקספו",בוועידתלהתרשםהיה
שנ־המקומיהשלטוןשלהשנתיהארוע

ערך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$והוקדשהתערוכהבגניחודשלפני

שפעלהענקתערוכתלחדשנות,הפעם
בכירימאותשללעיניהםהציגהבמקום

טכנולוגיותמערכותהארץ,מכלעיריות

באינטרנטכולההעירמרישותשונות:

אנרגייתשלחסכוניניהולועדאלחוטי,

העירונית.התאורה

אחדיוצאל"כלכליסט"בראיוןאולם

המקומי,בשלטוןביותרהבכיריםהאנשים
העצמאיותהעריםשלה־51פורוםמנכ"ל

עלחריפהבביקורתאטיה,איתןבישראל,
מגדירהואאותהההכמה,העירתופעת

להבין"חשובמסוכנת.ואפילוכמזיקה
מושגכלקודםהוא׳ הוא ׳SmarSmart City׳שהמונח

הקודםהעשורבתחילתשנטבעשיווקי,

אומר.הואהטכנולוגיה",חברותידיעל

הדוט.בועתהתפוצצותימיהיו"הימים

חד־צמיחהאפיקיחיפשווהחברותקום,

שים.

$TS1$.חדשים$TS1$

$DN2$.חדשים$DN2$העיריותאתוראוסביב,הסתכלו

יציבהכנסהזרםבעליחסית,שמרניגוף

המושג".נולדוכךממסים,

חידו־להכניסלהציעעםהבעיהמה

שים

$TS1$חידושים$TS1$

$DN2$חידושים$DN2$העיריות?לפעילותטכנולוגיים
וגםאדםשבנילזכורצריך"ראשית

בטכנולו־שימושעשותמידעיריות

גיה

$TS1$בטכנולוגיה$TS1$

$DN2$בטכנולוגיה$DN2$ייחוד.בזהאיןלהם,זמינהשהיתה

לשימוש׳חכמה׳התוארשםהצמדתאבל

כמועריםניקחמאוד.בעייתימקסימלי

הזוההגדרהלפיבסין.שנזןאואבו־דאבי

בעולם.ביותרהחכמותבעריםמדובר
שלשלמותמערכותשהטמיעועריםאלה

בכלשיודעותרקשלאמלאכותית,בינה

לאןעושה,מאתנואחדכלמהנתוןרגע
גםהןראינו,ומהקנינוומהנעים,אנו

לעשותעומדיםאנחנומהלחזותיודעות
הקרובים.ביומייםואפילוהקרובהבשעה

לטייללבקרתעדיףאיפהעכשיו,

אביבובתלבברליןבאמסטרדם,ולחיות?

בע־אוהזו:ההגדרהלפיה׳מטומטמות׳

רים

$TS1$בערים$TS1$

$DN2$בערים$DN2$?לוקחאניאםשווה,זהמההאלה
ובמערכות,בחיישנים,אותהומפוצץעיר

ול־אותי,לזהותשיודעותמרחוקקריאה

פתוח

$TS1$ולפתוח$TS1$

$DN2$ולפתוח$DN2$לשלםדלתות,ולסגורדלתותלי

ללכתצריךכשאניאבללי,ולהחזירלי

ואיןצל,ליאיןבקיץ,קילומטריםברהוב
לשתות.מיםברזלי

לכאורה:הכםלאמאודרברקח"מנגד,

אועירוניתבגינהשישפשוטמיםברז

מזהיר15פורוםבזנכ"ל

החכמורהעריםמפני

W'i־r^w זד!

$TS1$!זד$TS1$

$DN2$!זד$DN2$11רדוttt

אטיה,איתן
פורוםיו"ר

הערים15

העצמאיות

מהעירשמרוויחות""מי
חברותהןהחכמה

הטכנולוגיה""
(21-20עוז,כוסו,)נמרוד

מדרבנתינתרמצלמנתצחנת

זהחכמה""עיר
מסוכן""מושג
פעמייםלחשובלעיריותממליץאטיחאיתןה־51פורוםמנכ"ל

מקומיות"רשויותהחכמה.העירלטרנדההצטרפותלפני
חברותהןשמרוויחותוהיחידותלהןשאיןמיליוניםמשקיעות

אבלחכמה,הכיהעירהיאדאבי"אבומזהיר.הואהטכנולוגיה",
המטומטמת"אמסטרדםאתנעדיףכולנו

עלהשבשמישהואומרזהברחוב.סתם
להיותעלוליםקיץשביוםהאורח,עוברי

כאןמיאזמים.ברזלהםושיהיהצמאים

באמת?החכמההעיר

עירקיימת?כהכרחהזאתהניגודיות

שלהחימושמיחףעל

התפתחההעיריות:

עירתוגדרמיתחרות

במקוםיותר,חכמה
הפכההטכנולוגיהלשרת

שלסכנהפהישלמטרה.

יקרים"צעצועים

ברחוכותמיםמכרזיגםליהנותיכולה

מתקדמת.מטכנולוגיהוגם

המר־פיתוחמבחינתעדיין,"בישראל,

חב

$TS1$המרחב$TS1$

$DN2$המרחב$DN2$שלנו,הציבורייםוהשירותיםהציבורי
הב־בדבריםלעשותמההרבהעודלנויש

סיסיים

$TS1$הבסיסיים$TS1$

$DN2$הבסיסיים$DN2$להשקיערציםשאנחנולפניביותר
טכנו־במערכותשקליםמיליוניעשרות

לוגיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$.מתא־שאנילפניסופר־מתקדמות

מץ

$TS1$מתאמץ$TS1$

$DN2$מתאמץ$DN2$הרבההכמה,עירתהיהשלישהעיר

תהיהשלישהעירלהתאמץחשוביותר

שיודעתעירמכילה,עיראנושית,עיר

מרחבלהשיהיהנעימה,עירוניותלהעניק

סוגיכלאתלהכילשתדעתוסס,ציבורי

לנועשרוצהקשישועדמפעוטהאנשים,
הקשישיםרובוזהבטוח,ולהרגישברחוב
היום".מרגישיםלאבישראל

בריאהלאתחרות

דיןועורךלשעברקרבטייסאטיה,

שלבשורהבעברשימשבהכשרתו,

היתרביןהמשפטים.במשרדתפקידים

משפטים,שרילשלושהכיועץשימש
משרדפירוקעללאחראימונהוב־0002

הדתות.

באותהחיפהעירייתראשיזמוב־9991

אביבתלעירייתוראשמצנע,עמרםעת,

הע־העיריותלאיגודמהלךחולדאירון

צמאיות

$TS1$העצמאיות$TS1$

$DN2$העצמאיות$DN2$איזוןמענקימקבלות)שאינן
לקדםכדינ"ב(,מהממשלה,ותמיכות
הממשלה.מולורגולציהחקיקהשינויי

הפורוםפעלשבהןשניםשלושלאחר

מפג־בקיוםבעיקרואופייןאקראיבאופן

שים

$TS1$מפגשים$TS1$

$DN2$מפגשים$DN2$הוהלטהערים,ראשישלתקופתיים

וכךמסודר,גגארגוןהקמתעלב־2002

הערים15שלשמןעלה־51,פורוםהוקם

תפקידלמנכ"ל,מונהואטיההמייסדות,
היום.עדמשמשהואשבו

מ־06יותרכברהארגוןמונהכיום

ומקומיות,אזוריותמועצותבהןרשויות,
השלטוןארגונימשניאחדאתומהווה
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במשפטיםראשוןתוארהשכלה:

עסקיםבמנהלושני

בכיריועץקודמים:תפקידים

יוסיהנגבי,צחיהמשפטיםלשרי

קרבוטייסשטריתומאירביילין

נשוימשפחתי:מצב

אביבתלמגורים:מקום

צדוחלילסקסופוןנגןמשהו:עוד

Wf,

?!/
,rWsm

שעלעמיתצילום

לצדבישראל,הדומיננטייםהמקומי

כא־בוחברותהמקומי.השלטוןמרכז

מור

$TS1$כאמור$TS1$

$DN2$כאמור$DN2$מבחינהיותרהאיתנותהרשויות

ניהולברמתשמאופיינותאלהפיננסית,

העירתופעתאטיה,לדבריאךגבוהה.

בפניגםכלכליותסכנותמציבההחדשה

להת־ישכילולאהןאםהללו,הרשויות

נהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$.בחוכמה

מרוץמעיןתהרות,מעין"התפתחה

יותרעירתוגדרמיהשונותהעיריותבין

מתקדמותטכנולוגיותתשלבמיחכמה,

חב־כשבסוףיותר,עינייםומנקרות

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$העיקריות.הנהנותהןהטכנולוגיה
אמצעי,לאמזמןכברהיאהטכנולוגיה
שלסכנהפהישעצמה.המטרהאלא

כמהלפניכסף.הרבהשעוליםצעצועים

ברצ־שלהחכמותהעריםבכנסשנים,

לונה,
$TS1$,ברצלונה$TS1$

$DN2$,ברצלונה$DN2$לשעברלונדוןעירייתראשהרצה
ברצלו־עירייתראשוגםג׳ונסון,בוריס

נה,

$TS1$,ברצלונה$TS1$

$DN2$,ברצלונה$DN2$תתפתו׳אלדבר:אותואמרוושניהם

ומער־וחישניםמצלמותעלכסףלשפוך

כות

$TS1$ומערכות$TS1$

$DN2$ומערכות$DN2$אתעשינואנחנומיליונים.שעולות

עליה"׳.תחזרואלהזאת,הטעות
הארגו־התרבותאתאטיהתוקףעוד

נית

$TS1$הארגונית$TS1$

$DN2$הארגונית$DN2$שלדבריובישראלמהרשויותבחלק

יודעיםלא"אנחנוהבעיה:אתמחמירה

להכיןיודעיםלאאנחנומסודר.לעבוד
לפניעדאסטרטגית.תוכניתכלקודם

TS1$$הקמTS1$$הק־בישראלהעריםשניםשלוש־ארבע

$DN2$הקמ$DN2$
תכנון:היעדרעל
לעבודיודעיםלאאנחנו
לאופריזבוינהמסודר.

תוכניתבליסנטמוציאים

החשיבהכאןאסטרטגית.

שאנחנואחרירקמתחילה

ברגל"רגלנתקעים

אביבתלבעולם.העריםשאראתדימו

מפיר־וטכנולוגיתמתקדמתיותרהיתה

נצה

$TS1$מפירנצה$TS1$

$DN2$מפירנצה$DN2$האחרונותבשניםואמסטרדם.ורומא

המגמה".מתהפכת

זה?אתלעשותצריךאיך

ופ־וינהכמובעריםעובדשזה"כמו

ריז.

$TS1$.ופריז$TS1$

$DN2$.ופריז$DN2$משקיעיםלאיופי,חדש?דבריש
אסטרט־תוכניתעושיםכלקודםסנט.

גית.

$TS1$.אסטרטגית$TS1$

$DN2$.אסטרטגית$DN2$אוני־העניין:בעליכלאתאוספים

ברסיטאות,

$TS1$,אוניברסיטאות$TS1$

$DN2$,אוניברסיטאות$DN2$החולים,בתיהפיתוח,מרכזי
רובע,נציגיתושבים,המסחר,לשכות
אסטרטגית.תוכניתלהכיןומתחילים

אתולייעללשכללאפשראיךבודקים

בטכנולו־שימושבאמצעותהעבודה

גיה,

$TS1$,בטכנולוגיה$TS1$

$DN2$,בטכנולוגיה$DN2$יעילה,בצורהלמטרותלהגיעכדי
מבעבר.מזהמתופחותזולהמהירה,

נניחלהגדיר:צריךהמטרות"את

אתלהעלותהואשלישהיעדשהחלטתי

עשורבתוךבעירלבגרותהזכאותאחוז

טכנו־מערכותאילונבדוקבואוב־%5.

לוגיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$החינוך.בתחוםישכאלהחכמות
תקצי־אילונבדוקלבלנדר,הכלנכניס
בים

$TS1$תקציבים$TS1$
$DN2$תקציבים$DN2$יכוליםאנחנומהגםונבדוקלנויש

עריםישהתושבים.עםבעצמנולפתח

אפליקציותשפיתחובאנגליה,שלמות
עלהלאזההתושבים.עםיחדאינהאוס
פעםאףפהמתנדבים.עםרקכסף,להן

אתכאןעושיםמתיכזו,חשיבההיתהלא

כשמביניםשניםכמהאחרירקהחשיבה?

ברגלרגללהיתקעמתהיליםשאנחנו

היום".שקורהמהוזה

העירייהמבנייןהגדולהאח

לנקובאטיהסרבתפקידומתוקף
שלדע־ספציפיותרשויותבשמות

עלהוןמוצדקלאבאופןמבזבזותתו
אתכלליבאופןצייןאךטכנולוגיות,

ככזההעירוניותהאפליקציותענף

לאעדייןבוהמרובותשההשקעות

מעטלאהיום"ישעצמן.אתהוכיחו

כסףהרבהשהשקיעומקומיותרשויות
מי־עירוניות,אפליקציותשלבפיתוח

ליוני

$TS1$מיליוני$TS1$

$DN2$מיליוני$DN2$להןשאיןלךאומרשאנישקלים
כמעטהתושביםשבסוףבאפליקציות

שימוש.בהןעושיםשלא

בא־שימושהיקפיעל"כשמסתכלים

פליקציות
$TS1$באפליקציות$TS1$

$DN2$באפליקציות$DN2$,בעריםלמעטאזהעירוניות

העירוניותהאפליקציותברובבודדות

בזההושקעמשתמשים.שלאכמעט

רגע,אומר,אתהאזכסף.מאודהרבה
אומר:הרשותראשמזה?נהנהבעצםמי

בלונדון,כמואצלישיהיהרוצה׳אני
במצלמות,מרושתתתהיההעירשכל
לזהותשיודעתבמערכתבחיישנים,

וש־חשודים,ושלעברייניםשלפנים

תדע

$TS1$ושתדע$TS1$

$DN2$ושתדע$DN2$חשו־מכוניותשלמספרלילאתר

דות׳,

$TS1$,חשודות׳$TS1$

$DN2$,חשודות׳$DN2$שלהשקעהזודברכזההלאה.וכן

דולרים".מיליוניעשרות

בלונדון,הפועלתהמצלמותרשת
כמעטהמכסותמצלמותמאותהכוללת

זכתהבבירה,הציבוריהמרהבכלאל

ודיוןעולמילשםהאחרונותבשנים

שהכלב־בהשלכותיההתעוררסוער

לית

$TS1$שהכלבלית$TS1$

$DN2$שהכלבלית$DN2$מטרידהבעיקרשבהן.הפחותההיא

מערכותעשויותוכיצדהאםהשאלה

אינט־גורמיםבידיכלילשמשכאלה

רסנטים,

$TS1$,אינטרסנטים$TS1$

$DN2$,אינטרסנטים$DN2$כדישלטוניים,אוכלכליים

השלטוןרשאיכמהעדבאזרח,לפגוע
כפ־ייחשבשהדברמבליבהלהשתמש

גיעה

$TS1$כפגיעה$TS1$

$DN2$כפגיעה$DN2$,שלהןהחשיפהמידתוכןבפרטיות
סייבר.למתקפות

המצלמותעליגןמי

מצלמותרשתותפועלותבישראל

מצומ־בהיקפיםכיאםהמדובר,מהסוג

צים

$TS1$מצומצים$TS1$

$DN2$מצומצים$DN2$,וראשוןאביבתלערים:בשתייותר

העי־כיוםמניחהתקווהובפתחלציון,

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$תשתיתשיהוואופטיכבלרשתות

בעתיד.דומהלמיזם

הלונדו־המערכתכימודהאטיה

נית

$TS1$הלונדונית$TS1$

$DN2$הלונדונית$DN2$אתמשמעותיתלצמצםהצליחה

כדיבכךשאיןאךבעיר,הפשיעהרמת

בכלהמערכתהצלחתמידתאתלנבא

הוכיחההמערכת"בלונדוןועיר.עיר

שלמשמעותיתבהפחתהעצמהאת

נותןמצוין,דברזההרחוב.עבריינות
אבלגדולה.יותרהרבהבטחוןתחושת

בסין,למשלמערכת,אותהשנימצד

מערכתהיאבבייג׳יןאוובשנחאיבשנזן

הביטחון,ושירותיוהמודיעיןשהממשל

אחריך.לעקובכדישימושעושה
לסי־הבריטתהגישהשביןהזה,"בטווח

נית,

$TS1$,לסינית$TS1$

$DN2$,לסינית$DN2$גםשנובעיםגווניםמאודהרבהיש

משטרסוגימהבדליגםתרבות,מהבדלי

האדםזכויותעלוהשמירההרגולציה

אגרסיביתרגולציהישבלונדוןוהפרט.

וחקיקהממסורתשנובעתהמצלמות,על
האז־זכויותוהבטחתהפרטיותהגנתשל

רח.

$TS1$.האזרח$TS1$

$DN2$.האזרח$DN2$גםבדיוק,טכנולוגיהאותהעםאבל

מאדרעיםדבריםגםלהיעשותיכולים

ברורלאבישראל,כמוובישראלרעים.

יהיוהנושאשלוהאכיפההחקיקהכמהעד

מש־הבריטיםלכך,בנוסףאפקטיביים,

קיעים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$המערכותעלבהגנהתועפותהון

צריךשם.לאאנחנוסייבר.ממתקפותאלה
מו־שאנחנובטוחלאאניזה.עםלהיזהר

כנים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$."לכך


