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-עובמדינות-בעולםרבותערים

-הצטר-ושלישישניראשון,לם

שמאמצותהעריםלטרנדפה

עללהקלכדימתקדמתטכנולוגיה

התושבים.חיי

גםהירוקה,הבנייהטרנדכמו

תחתמחזיקחכמות""עריםהמושג

טכנולוגייםכליםאחתמטרייה

אתלשדרגשנועדולגמרי,שונים

בעירוהתכנוןהבנייההתשתיות,

-שמאפשאפליקציותנכללותבזה

הס-באמצעותארנונהלשלםרות

מסלולאתלתכנןאומארטפון

(כמוהציבוריתבתחבורההנסיעה

Moovit,(אופנייםשלרשתותאו

עודתל-אופן).(כמושיתופיים

היאחכמהעירשלפרקטיקה

כלאתהמרכזבקרהבחדרשימוש

-העיהתחוםמנוהלוממנוהמידע

הזבלפחיבכלאםלמשל,רוני.

הםמתישמסמןמנגנוןישבעיר

אתבהתאםלנתבניתןמלאים,

אופןבאותוהאשפה.משאיות

-בתאורהלשלוטהעיריכולה

-נדרשתהיאבהםהמקומותלפי

עלתנועה,עברייניעלמידעלרכז

אלהבכליםשימושועוד.פשע

-התוחייאתלשפררקלאאמור

כסף.לחסוךגםאלאשבים

-ירו"בנייהשלהמקרהאבל

-אזהתמרורגםלשמשיכולקה"
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-כמובכליםכיוםנמדדתירוקה

ידיעלגםשנשלטים-תיים

בנייןוכאשר-מסחריותחברות

מסויםמספרצובריםשכונהאו

"ירוקים".מוגדריםהםנקודותשל

בנתניה,מבודדשמגדליוצאכך
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צבררקאם"ירוק"מוגדרלהיות

במדידהוכשמדוברנקודות.די

אועריםגםהקשר,נטולתכמותית

להיותדומהבאופןיכולותשכונות

כך,לכאורה:"חכמות"מוגדרות

־לקהסמוכהגתכרמיכמושכונה

שנותבסוףשתוכננהגת,רית

רחובותרשתבעלתוהיאה–90

להיותיכולהומיושנת,פרברית

מערכותבשל"חכמה"מוגדרת

שמותקנותמתקדמותטכנולוגיות

"חכמים"יהיובההחייםהאםבה.

כנראהאביב?תלמבמרכזיותר

שלא.

בחוכמהשולטמי

העירונית

־השאתלחלקניתןגסבאופן

־לשהחכמותהעריםבזירתחקנים

הרגולטוריםקבוצתקבוצות:לוש

פקידיםשהםההחלטות,ומקבלי

וראשיוממשלתייםעירוניים

מהזנק—טכנולוגיהחברותערים;

ותיקות.טכנולוגיותחברותועד

מתכנניםהיאהשלישיתהקבוצה

־הטכביןלשלבשמנסיםוחוקרים

המסורתילתכנוןהמהירהנולוגיה

הקיימות.ולתשתיות

ממושךבתהליךכןאםמדובר

העירלחולייפלאבתרופתולא

עירשל"הרעיונותהמסורתית.

הבעיותכלאתיפתרולאחכמה

לוי,פדראילאומרהעירוניות",

ומקיםבהכשרתועריםמתכנן

עברי.עידועםיחדסיטי""זןחברת

־הטטוב,מתוכננתלאהעיר"אם

להתגרוםלאהחדשהכנולוגיה

למשלזהאתרואיםחלק.לתפקד

מערכתהאופניים".שביליבתכנון

־השיהתל־אביביתתל־אופןכמו

תמצהלאלכאורה,החכמהתופית,

תשתיותללאשלההפוטנציאלאת

עירשלפתרונות"אבלמתאימות.

לשיפורלהביאיכוליםכןחכמה

"ובהשקעהלוי,פדרמוסיףניכר",

יחסית".נמוכהכלכלית

למשל?

־תחבוכליישלמשל,"בקניה,

מיןמטאטו,שנקראעיקרירה

מוניתכמושעובדתפרטיתמונית

אקראייםמסלוליםלהויששירות,

MIT–ב פרויקטאנשים.איסוףלפי

Digitalשנקרא Matatusמאפשר

־והזהמסלולאתלדעתללקוחות

שנוצרסטטיסטימיפוילפימנים

דרךזמיןוהואמידע,מאיסוף

דיגיטלית".פלטפורמה

נתוניםאיסוףהפתרון:

־בתכהמרכזיותהבעיותאחת

־מושהואהיאכיוםבישראלנון

־הרשלמנוחותמתחושות,שפע

מתקניםוהמתכננים,שויות

עלמבוססאינואך—כלליים

יוצאכךמדויק.נתוניםאיסוף

־מתלבהחכמותשהטכנולוגיות

טיפש.תכנוןעללמעשהשות

־בלומאפרתד"רהאדריכלית

רשתותשחוקרתליברטל,נפלד

חוששתלאבערים,מורכבות

התכנוןעולםביןמהפערים

־הטכנולעולםוהמסורתיהאיטי

מפותחותעריםגםהתזזיתי.לוגי

אופריזקופנהגן,כמוומתקדמות

בטכנולוגיותמשתמשותטורנטו,

לאעדייןאךחכמותעריםשל

־ובלומנפהמלא,המעבראתעשו

־צושישבטוחהלאלד־ליברטל

לאוממילאמלא"ב"מעבררך

אחתלדבריה,בדיוק.מהוברור

־הטכשלהאיטיליישוםהסיבות

ביןגדוליםפעריםהואנולוגיות

־הסטרשלהמהירההדינמיקה

־והבהתכנוןחוקילביןטאפים

־ארובתהליכיםהכרוכיםנייה,

ומייגעים.כים

אכןהואלדבריההפתרון

"הטכנולוגיהנתונים.באיסוף

־מהשנתוניםלאסוףמאפשרת

צרכיםאוהוראהבעקבותטח,

אותםולעבדמלמעלה,שמגיעים

אושהרגולטורברגעבמהירות.

חזוןיגבשוהמסחריתהחברה

־לעומהלאסוףמידעאיזהברור

החכמותהעריםאז—איתושות

סיסמה.בגדררקיישארולא

לניתוחהמרכזלמשל,בלונדון

בבית)casa(מתקדםמרחבי

הבארטלטשללאדריכלותהספר

מידעקיבלUCL,באוניברסיטת

האויסטר,כרטיסיעלאנונימי

לרב־קוהלונדוניתהמקבילה

למפותלהםאיפשרהמידעשלנו.

־זמלפיעמוסותהכיהתחנותאת

לתכנן".שמאפשרמידעוזהנים,

הקלההרכבתזאת,לעומת

אביבבתלאלהבימיםהנחפרת

בלומנפלד־ליברטלבעיניהיא

־שהבנתוניםלאי־שימושדוגמה

־מסת"אנימאפשרת:טכנולוגיה

בתלהיוםשעושיםמהעלכלת

איזו—לעצמיאומרתואניאביב,

אתמכניסיםאנחנוחלמאות.

שלמתקדמתהכיהטכנולוגיה
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העיר.אתבלחפורהיגיוןשוםאין

־אדפטיתחבורהלתכנןניתןהיה

שמשנהוגמישה,)סתגלניתבית

־בהשלהוהתדירותהמסלולאת

ולעומסהתושביםלתנועתתאם

עורקיעםביום(,שונותבשעות

פניעלשמבוססיםתנועה

השטח".

־בטכהשימושלדעתךלמה

יעיל?לאכךכלהואנולוגיה

הינושהתכנוןמשום"בעיקר

זהפוליטית.ומוטהארוךתהליך

לחקורמהבהחלטהגםניכר

ישבאמצע.להפסיקמחקרואיזה

שכולליםמורכביםיחסיםפה

־אינטראחדשלכלגופיםהרבה

פעריםנוצריםוכךאחריםסים

הקיימיםוהטכנולוגיההידעבין

בתכנון.הטמעתםקצבלבין

אחרת",זהלפעמים"אבל

בלומנפלד־ליברטל,מציינת

אביבבתלהעיר''מרכז"לדוגמה,

שפרופ'בינתחומימחקר)גוף

בראשו(עומדפורטוגלייובל

־)מחהעירייהעםפרויקטמריץ

שמטרתובתכנון(מדידותלקת

העיר.שלתלת־ממדימודללבנות

לבחוןיאפשרכזהמודל

באופןעתידייםפרויקטים

סימולציהובעזרתמלאויזואלי

יפתחו.באוניברסיטהשחוקרים

־מצהעירייהשבולמצבדוגמהזו

גופימולהפעראתמצמת

התכנון".

תחבורתייםפתרונות

־הסיהיאאחתלאמשעשעת

שבקושיעריםגםשבהטואציה

־כעעצמןעלמכריזותמתפקדות

גן,רמתלמשלכךחכמות.רים

שלפרויקטיםתחתשקורסת

לאזהתחבורתי.ועומסתמ"א

־מיראשבוץ,אמנוןאתמבלבל

פרויקטומנהלהבורסהנהל

־שלו"ישגן.ברמתהחכמההעיר

אנושבהםמרכזייםנושאיםשה

"תחבורהאומר.הואעוסקים",

החכמהוהעירניהול,וניוד,

בחינוך".

נעשהשכברלמהלךכדוגמה

הג'י־פי־אסהתקנתאתמצייןהוא

שמופיעותהאשפה,משאיותעל

להימנעניתןוכךבווייזגםכעת

עלנשאלכשבוץבהן.מלהיתקל

העמוסההציבוריתהתחבורה

הבנייהמיזמיועלבעירבמיוחד

עדייןשהםעונההואהרבים,

שלאיפיוןשלב"תהליך

הנושאים".

־חכעירעללדברמוזרקצת

בכאוס,שרויהשדיבעירמה

לא?

לתתהיכולתזוחכמה'"'עיר

עירטוב.הכיהפתרוןאתלאזרח

בעיותלהוישחיאורגניזםזה

עבודותכמואובייקטיביות,

לאשהןתחבורה,ובעיותבנייה

היאהשאלהבשליטתה.תמיד

—הבעיותעםמתמודדיםאיך

חשוב.אמצעיהואנתוניםואיסוף

שלי,הנתוניםמערכתבאמצעות

מסוימתשבגזרהיודעאנילמשל,

כיביתושיםלטפלצריךבעיר

שם".עלתהבנושאהפניותכמות

משרדשלהראשיהמדען

מודעסופר,שיד"רהתחבורה,

חכם,לאבישראלשהתכנוןלכך

"ראשיהעתיד.אלעיניונושאאך

העתידיתהתחבורהשלהתיבות

ומפרט:אומרהואחשמ"א",הן

־ואוטומחוברשיתופי,"חשמלי,

פועליםדןשבגושנכוןנומי".

־חשמאוטובוסיםעשרותכבר

עדייןאבללו,אומרתאניליים,

לתכנוןהטכנולוגיהביןהפער

־התישראל"מדינתעצום.הוא

עונהמדי",מאוחרשנה50חילה

זהאתהבינו"באמסטרדםסופר.

השנייה.העולםמלחמתאחרי

־השתמאודלמשלישראלרכבת

היאהיוםהמרכזיתוהבעיהפרה

לצאתואיךלתחנהלהגיעאיך

ייפתר".זהגםממנה.

תכנוןשוםשאיןתחושהיש

חלקםהאוטובוסים.קווישל

ריקים.חלקםמדי,עמוסים

שללכיווןמתקדמים"אנחנו

־באאדפטיבית.ציבוריתתחבורה

נשתמשעומס,שנזההזורים

שנפעילאוארוך,יותרבאוטובוס

גבוהה,יותרבתדירותמסויםקו

־מיניבונוציאעמוסיםלאובקווים

־באיכוליםאנחנוהיוםכברסים.

)המכשיריםהוולידטוריםמצעות

הרב־קו(כרטיסיאתשמתקפים

־שנוסהאנשיםמספראתלכמת

עלעובדיםואנחנוקו,בכלעים

זה".אתלשפר

לרושםבניגודכימתעקשסופר

השירותהנוסעים,בציבורשנוצר

עם"התקשורתומשתפר.הולך

הכלובקרובלהתבטלהולכתהנהג

לזכורצריךהנהג.ללאייעשה

־והתנהתרבותיבשינוישמדובר

וישסמרטפוןישלכולםלאגותי,

עםלאוטובוסשעוליםכאלהעדיין

עונשזההמפעיליםמבחינתמזומן.

־הנוסעםלהתעסקצריךכשהנהג

איתוהביאהרב־קואבלעים,

לתקףאפשריהיהובקרובמהפכה

הסלולרי".דרךגם

כמהלפניעדכימצייןסופר

"לאטיותר.גרועהיההמצבשנים

שניםכמהלפנימתניעים.לאט

חכמותתחנותבכללהיולא

האוטובוסיגיעמתי)שמנבאות

גםצריךמעט.לאישוהיוםהבא(

־קיצויהיולאשהשינוייםלדאוג

־מהצישחלקכאלה—מדיניים

אליהם".להתרגליתקשהבור

מניעהכבראביבתלעיריית

נתוניםאיסוףשלדיגיטלימהלך

מציינתהחכמה,העירבמסגרת

מנהלתשכטר,ליאורהגם
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תאורהגעשחברת

תאורהגוףמייצרת

להתקיןשאפשרחדש

מצלמה,גםעליו

מערכתWI-FIרשת רשת

ואפילוובקרהשליטה

למדידתחיישנים

אווירזיהום

אפרתהאדריכלית

ליברטל:בלומנפלד

בחפירתמביטה"אני

בת"אהקלההרכבת

איזולעצמי:ואומרת

מכניסיםחלמאות.

הכיהטכנולוגיהאת

המאהשלמתקדמת
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"בכלבעירייה.המידעמערכות

בלדוגאופניים,לשביליהקשור

בבסעכשיומתחיליםאנחנומה,

מצויןכלי—רוכביםשלפירה

הבאים.השביליםבתכנוןשיסייע

חוףלאורךבנושאפיילוטבוצע

בתהליךהזמןכלואנחנוהים

למידה.

איסוףהיאנוספת"דוגמה

במרחבקהלריכוזיעלנתונים

בלמלהשפיעשיכולמההציבורי,

ביוצאלמנטיםשלהפיזורעלשל

פיילוטביצענודוגמה:עודצל.רי

הנכנסתהתחבורההיקףלמדידת

שלבחתךמדרום,לעירוהיוצאת

ביאפשהממצאיםהתחבורה.סוגי

מוויסות—לקחיםלהפיקרו

החלטותועדהרמזורברמתמיידי

תנועה".בתכנוןאסטרטגיות

וחנייהתאורה

בנכנטובות,תשתיותבהיעדר

לתמונה,הטכנולוגיהחברותסות

כךפריפריאליות.בעריםבמיוחד

שהשיקההוותיקה,בזקלמשל

שלפלטפורמהחודשיםכמהלפני

זאתומציעהבמודיעיןחכמהעיר

מוסברבזקבאתרנוספות.לערים

עיר"פתרוןכיסתומותדיבמלים

ניהולעלמבוססבזקשלחכמה

התקניםממגווןמידעהמאגדחכם

בפועל,העיר".ברחביהמפוזרים

אתלנהלשתוכלטוענתהחברה

ואתהתאורהאתבעיר,החנייה

במואםיגידוימיםהאשפה.פינוי

בשבאמקוםהיאהישנוניתדיעין

הטכנולוגיהואםזה,לכלזקוקמת

שלחייהםאיכותאתתשפראכן

התושבים.

באלמנשמייצרותחברותגם

משתתפותברחובותלהתקנהטים

בלמתאורה,געשחברתבחגיגה:

בשאחדשתאורהגוףמייצרתשל,

מצלמה,גםעליולהתקיןפשר

ובבשליטהמערכתWI-FIרשת רשת

למדידתחיישניםואפילוקרה

אוויר.זיהום

בבוכסדותןהחברה,מנכ"ל

כזהתאורהגוףכימצייןווילר,

בחברהלעריםלסייעלמשליכול

מהרשויות"בחלקהערבית.

במוזנהתאורהתשתיותהערביות

אושבוריםהתאורהגופיחות,

תקינהתאורהובהעדרשרופים,

בטוחים.פחותמרגישיםהתושבים

לסייעיכולהחכמהLedתאורת

בהתושולרווחתהתאורהלאיכות

גופיכימוסיף,בוכסווילרבים".

בהערברשויותהישניםהתאורה

בכללפריפריאליותובעריםביות

ולאקבועההארהעוצמתבעליהם

גופילהתקיןניתןמספיקה.תמיד

בעוצשינויאתשיאפשרותאורה

לאבמקומותהתאורהמת

בטוחים.

מעירייתשכטרליאורהגם

הםכיזה,בהקשרמציינתת"א

3,700,שכונתאתמתכננים

בותמדבלשדהמצפוןהממוקמת

כשכונהדיור,יחידותאלף12נה

אופטייםסיבים"פריסתחכמה.

באלמנטיםשליטהשיאפשרו—

לחיישניתשתית—תאורהכמו

חנייהאףואוליסביבהאיכות

במסכפשוט",יותרהרבהחכמה.

טכנולוגיות"ליישםשכטר,מת

מאשרחדשהבשכונהחכמות

קיימת".בשכונה

הציבורושיקוףשיתוף

הזוויתגםקיימתהניהול,לצד

ב"תוהציבור.לצורכיהקשבהשל

מעורביםלהיותרוציםהיוםשבים

לויפדראומרבעיר",שקורהבמה

שירותיהיתרביןמספקתשחברתו

איסוףבאמצעותעירונייםניהול

מייצריםלא"סקריםנתונים.

לבנייתמספיקאמיניםנתונים

בוהראומר,הואעבודה",תוכנית

נתוניםהיוםלאסוףיכולותשויות

החברתיות.הרשתותדרךבקלות

בומאהנתוניםאתאוספים"אנחנו

לפקידישמציגותבטבלאותרגנים

הכילטפלצריךבמההעירייה

מסויםללקוחהראינולמשל,מהר.

שיחהחברתיותברשתותשהתנהל

בעיהעקבתברואתי,בנושאער

אחרילמקום.הזבלפחיבהחזרת

השתנה".השיחבזהטיפלושהם

שהםהמערכתכימצייןלוי

מפגעיםגםלאתריכולהמשווקים

עלשחונהרכבלמשלקטנים,

שלאגזםאוכחוק,שלאמדרכה

תכנונייםלמהלכיםבאשרפונה.

שאנשיסבורהוא—יותרגדולים

ביתהעירוניותבמחלקותהתכנון

בעצמםלדרושמסויםברגעחילו

הנחוצים.הטכנולוגייםהכליםאת

תלמעירייתשכטרליאורה

במהשניזהבהקשרמציינתאביב

הציבור.לשיתוףדיגיטלייםלכים

את'לעצבשנקראאירוע"ערכנו

3,000השתתפובומחדש',העיר

בכאועודוירטואליתבזירהאיש

אנונוסף:דברפיזית.בזירהלף

שניםמספרכברמיישמים

עושים'תושביםשקרויפרויקט

תושבימעורביםובמסגרתועיר',

מגוריהםאזורבשיפוץהשכונה

זהבפרויקטכרגעמוצגות)באתר

העיר,מרכזעג'מי,שכונות:חמש

וכפיר(.אביבנירשלם,כפר

בשכמפרטתראשון","בשלב

התושבאתמזמינים"אנחנוטר,

השכונה,לשיפוץהצעותלהגיש

עלותמצייניםאנחנוהשניובשלב

מהתושביםומבקשיםהצעהלכל

החשובותההצעותאתלדרג

במבחינתהתקציב.במסגרתביותר

מרכזי,כליהואציבורשיתוףנו,

פלטפורמהגםאימצנוזהולצורך

בובהעירייהמאתרחלקשתהיה

יחידותיה".כלשימוש

חכמות,עריםעלוכשמדברים

בבלומאפרתהאדריכליתמסכמת

שגםלזכורצריךליברטל,נפלד

לפיקוח:זקוקהעצמההטכנולוגיה

האחשלהמדוברתהבעייתיות"זו

בהרוגםמסחריותחברותהגדול.

הכלהיוםעלינויודעיםגולטורים

הופךאוליוזהמסוימים,בתחומים

לפחותאבלנוחליותרהעולםאת

אוגוףלאותוכשישדמוקרטי.

זוידע,הרבהכךכלגופיםלמעט

בעיה".להיותעלולה

שלהראשיהמדען

התחבורה,משרד

"ראשיסופר:שיד"ר

התחבורהשלהתיבות

חשמ"א:הןהעתידית

שיתופי,חשמלי,

ואוטונומי"מחובר

מנהלתשכטר,ליאורה

בעירייתמידעמערכות

"התחלנואביב:תל

אופנייםרוכביבספירת

השביליםתכנוןלצורך

איסוףגםהבאים.

ריכוזיעלנתונים

הציבוריבמרחבקהל

שלהפיזורעלישפיע

צל"יוצריאלמנטים

מילרודמוטיצילום:

ממוצהלאהפוטנציאלתשתיתללאיורק.בניושיתופייםאופניים

Jociku בלומברג,צילומים: Moovit חכמהבאפקליציהמופושמסלוליובקניה,מטאטואוטובוסאפליקציית


