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חוברת מספר

סדרת מדריכים למנהלי מוצר

Internet Of
 Thingsיישומים
בענף הבנייה
ובניהול מבנים

ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה
תלויות לא רק בשיטות הבנייה והתכנון אלא
גם במוצרים בהם נעשה שימוש .הטמעת
צמצום ההשפעות הסביבתיות כשיטת
חשיבה בניהול ופיתוח מוצרי בנייה ,תייצר
יתרון תחרותי לחברות ישראליות בעולם
ותקדם את שוק הבנייה הירוקה המקומי.
במסגרת המיזם המשותף בין המשרד
להגנת הסביבה והמועצה הישראלית
לבנייה ירוקה פותחה מעטפת ידע לעידוד
תהליכים חדשניים בייצור ובשימוש במוצרים
ולהטמעה חשיבה סביבתית .סדרת
המדריכים למנהלי מוצר מספקים השראה,
מקורות ידע והנחיות לתהליכי חשיבה.

מטרת המדריך
 IOTהיא אחת המילים המושלכות תדיר בהקשר של פיתוח מוצר
ומבנים חכמים .המדריך יפרט את משמעות המונח ,כיצד עובד מוצר
 ,IOTמהן התחזיות לגדילת השוק ומהן התועלות לצרכן ולסביבה.
מקרי מבחן מפורטים ידגימו כיצד נוצר  eco systemהמתממשק
עם המוצרים הללו וניזון מהם ,ומהן השאלות העיקריות שמנהל/ת
מוצר המעוניין/ת לפתח את נושא ה  IOTבארגון צריכ/ה להעלות
לשולחן הדיונים.
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אז מהו ?IOT
עולם ה  IOTמכיל בתוכו הבטחה לדרך
חדשה לאסוף נתונים ומידע .את הנתונים,
המאפשרים מעקב וספירה בנושאים
שונים ,ניתן לאסוף גם ללא כל עזרה
מהצרכן ,ובמידה ומשתמשים בהם בצורה
מושכלת ניתן להפחית תלות ,הפסד
ועלות .נתוני  IOTיכולים לסייע לדעת
מתי יש להחליף ,לשנות או לתקן מוצר,
לעיתים ללא כל מגע אדם או ע”י הפיכת
ההתערבות האנושית למדויקת יותר.
 IOTהינו ראשי התיבות של Internet of
 ,Thingsכלומר “האינטרנט של הדברים”.
ה”אינטרנט” נוכח בחיינו ,כמעט בכל
היבט חברתי ,עסקי ,פרטי או ציבורי .רשת
האינטרנט חוללה מהפכה היסטורית
באופן שבו אנשים וארגונים מתקשרים זה
עם זה ,לומדים ,מנהלים עסקאות וחיים
את חייהם“ .דברים” – אף על פי היותו
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מונח רחב ,עד כדי אינסופי ,מייצג חפצים
פיזיים הנוכחים במרחב .מסמך זה יתייחס
ל”דברים” הקשורים למבנים ,תכולתם
ואופן תפקודם.
השילוב בין “אינטרנט” ל”דברים” נוגע
לאופן שבו אלמנטים כגון חיישנים,
מחשוב ענן ,תוכנות ,רשתות סלולריות
ועוד ,מאפשרים ל”דברים” ,כלומר
חפצים ,להעביר מידע ,לעבד מידע
ולהשתמש בו על מנת לבצע שינויים
באופן שבו אותם “דברים” מתנהלים.
המושגים “בית חכם” ו”עיר חכמה”
נסמכים על התקשורת הזו ,אשר עשויה
להגיע למאסות עצומות של של מידע,
ונקראת  .Big Dataאת המידע הזורם
בנפחים עצומים מחיישנים שונים ,יש
לברור ,להצליב ולעבד על מנת להפיק
ממנו תובנות יישומיות.
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הבנתי ,אז איך זה עובד?

.1
הגדרה ע"פ Paul
,Marushka
מנכ"ל Sphera
 Solutionsכפי
שהוצגה ב-
Environmental
Leader
Conference
and Energy
Manager
.Summit, 2017

קל להתייחס ל  IOTכמילת "הייפ" ,אחת מני רבות המתעתעות בשווקים
חדשות לבקרים .מאחר ולא כל ספה עליה מודבק שלט " "WIFIהיא אכן
מוצר  ,IOTחשוב להבין מהו מוצר אשר אכן ראוי להגדרה:1
 .1מוצר שימושי ,בעל פונקציה מדידה.
 .2מחובר לרשת פנימית ו/או לאינטרנט.
.3המוצר אוסף מידע לפלטפורמה כלשהי (בין אם ישנה אגירה של
המידע או שימוש ישיר במידע ומחיקתו המידית).
.4המידע מנותח בצורה כזו או אחרת (בין אם עובר למאגר של Big
 Dataושם מנותח לצד נתונים אחרים ,ממשתמשים אחרים או
באופן צנוע ונקודתי יותר) .הניתוח יכול להתבצע באופן ממוחשב
ע"י אלגוריתמים ו/או ע"י אדם.
.5בעקבות ניתוח המידע מתקיימת תגובה כלשהי ע"י שינוי
בפונקציה של המוצר או שינוי המוצר לחלוטין.
מוצרים יכולים להיות מחוברים זה לזה בקומבינציות אפשריות
ומגוונות .חיישן במוצר אחד המשפיע על פעילותו של מוצר אחר.
לדוגמא ,חיישן המורכב על גופיה ובודק מדדי נוחות ,מעביר את המידע
לעיבוד ,אשר בתורו משפיע על פעולת המזגן .כך נוצר חיבור בין טקסטיל,
חיישנים ,בקרים ומערכות מיזוג לטובת אופטימיזציה של נוחות אקלימית.

שלבים בפעילות מוצר IOT
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•כבר היום ישנם  925מיליון מונים חכמים 2.54 ,מיליון מתקני תאורה
חכמה ו 1.53-מיליארד מכשירים שונים ברמת קישוריות  IOTכלשהי.
•עלות הקישוריות הולכת ויורדת .חיישן אשר עלה  1.3דולר ב2004-
יעלה כ 0.38 -דולר כיום .הקטנת העלויות מאיצה את צמיחתו של
התחום ומאפשרת לחברות לבצע ניסויים ולהקטין סיכונים.
•ע"פ הערכות ,כ 30%-מהעסקים היצרניים בעולם צפויים לבחון
השקעה או פיתוח בתחום ה IOT-ברמה כלשהי במהלך .2018
כ 10%-מהעסקים היצרניים בעולם כבר הטמיעו חשיבה כלשהי על
שילוב  IOTבתחום עיסוקם.

איזה מוצרי  IOTיכולים להשתלב בבניינים?
שוק ה  IOTנמצא בשלבים בראשיתיים ובתהליכי גיבוש עצמי .למרות
זאת ,גדילתו מואצת וכל יום מצטרפים חפצים יומיומיים (אשר אינם
מחשבים או טלפונים ניידים) לרשימה הארוכה של מוצרים המחוברים
למכשירים אחרים ולמסדי נתונים .בהתבסס על מגמה זו ,כמעט כל
חפץ עימו אנו בעל פוטנציאל להפוך למוצר .IOT
דוגמאות למוצרים קיימים מראות כיצד שילוב  IOTיכול לייצר מימד
חדש ושונה לחלוטין עבור מוצרים שעל פניו לא השתנו מהותית
עשרות או מאות שנים ולכאורה כבר אין בהם פוטנציאל חידוש רב:
•מנעולים המזהים את דיירי הבית ומגיבים אליהם בלבד (למשל עבור
דלתות ,אופניים ,רכב ועוד).

מוצר

פעולה
בעקבות
המידע

לאן מועדות פני השוק בתחום ה?IOT-
•על פי הערכות ,2עד שנת  2020יהיו מעל ל 200-מיליארד אובייקטים
אשר יוגדרו כמוצרי .IOT
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•משדרי מיקום בקולר של בע"ח חיים הנוטים ללכת לאיבוד.
•מקררים המזהים את המוצרים בתוכם ,מעודדים שימוש במוצרים
המתקרבים לפגות תוקף ,מציעים מתכונים לפי טעם או דיאטה
של משתמשים ספציפיים ,רוכשים מוצרים באופן אוטומטי עם
התכלותם ועוד.
•רמקולים המגיבים למיקומם של אנשים מסוימים במרחב ומשמיעים
מוזיקה בהתאם לטעמם האישי.
דוגמאות אלו מייצגות את הפוטנציאל לחיים נוחים יותר ולצריכה
מדויקת אולם אין להתעלם מהפגיעה הצפויה בפרטיות כגון אי קבלת
הסכמה מהשתמשים לאיסוף מידע והעברת המידע לגורמים חיצוניים.

.2
Creating
sustainable
IoT success.
Making the
Internet of
Things smart,
secure and
power-efficient,
Infinion Report.
.2016
.3
Creating
sustainable
IoT success.
Making the
Internet of
Things smart,
secure and
power-efficient,
Infinion Report.
2016
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מכשירים אשר אוספים נתונים ,מחוברים לרשת ומדווחים לגורם
חיצוני נפוצים גם כיום .דוגמא מובהקת ועדכנית היא שואב האבק
הרובוטי הממפה את מבנה הדירה והמוצרים שבה ,מדווח לחברה
היצרנית והיא בתורה יכולה למכור את המידע לצד נוסף אשר יפנה
למשתמש בהצעות מסחריות .כל זאת ללא ידיעתם של רוכשי שואב
האבק או הבעת הסכמה לכך מטעמם.
היבט זה לא פוסל את השימוש ב  IOTאך עם העלייה הצפויה
בשימוש במכשירים כגון אלו ,יש לתת את הדעת על ההשלכות האתיות
של השימוש בהם .נושאים כגון הסכמת המשתמשים לשימוש במידע,
אמון צרכנים ,פרטיות ,אבטחה ,ריגול ,אחסון נתונים ועוד ,כבר הופכים
לנושאי שיח ציבורי ולרגולציה .זהו ביטוי לשוק מתהווה המבטא את
המתח בין התפתחות טכנולוגית לזכויות אדם.

.4
U.S Energy
Information
Administration
https://www.
eia.gov/tools/
faqs/faq.
php?id=86&t=1
.5
צרכי הדיור
העתידיים של
האוכלוסייה
בישראל ,משרד
ראש הממשלה,
המועצה הלאומית
לכלכלה ,עופר
רז-דרור ונעה
ליטמנוביץ,
נובמבר 2014
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אז  IOTוקיימות מתחברים כי....
כלל החיבורים הפוטנציאליים בין עולמות ה IOT-והקיימות הם
אינסופיים .מדריך זה יתמקד בייעול משאבים ,בדגש על חסכון
באנרגיה ובמניעת נזקים בריאותיים ,במבני מגורים ומשרדים .בהקשר
זה על מנהלי מוצר המעוניינים לפתח את התחום לזכור שמדריך זה
הינו רק קצה הקרחון.
מבנים (בתהליכי בנייה ובשימוש בפועל) אחראים על כ 40%-מסך
צריכת האנרגיה . 4צרכי הבינוי בישראל מכתיבים שעד שנת 2023
ייבנו בישראל מעל ל 400,000-יחידות דיור (יח"ד) נוספות ,ועד שנת
 2035יצטרפו כ 1,120,000 -יח"ד חדשות .מספר זה מהווה מחצית
מכלל יח"ד הקיימות כיום .כלומר ,הסקטור האחראי לצריכת אנרגיה
עצומה במשק צפוי לגדול בכ 50%-בפרק זמן קצר – תוך כעשור
וחצי מזמן כתיבת שורות אלו .5מסיבה זו נחוץ ואף חיוני לזהות דרכים
להפוך את השימוש והתפעול במבנים אלו ליעיל יותר ומזיק פחות.
ההחלטות הבסיסיות שאנו עושים בחיי היומיום משפיעות על
צריכת האנרגיה במבנה .פעולות פשוטות כגון עמעום האורות או
סגירת חלונות וכן לפעולות מורכבות יותר כגון ניהול מערכות אנרגיה
במבני משרדים גדולים יכולות לייצר שינוי עצום בצריכת האנרגיה
של המבנה .הבשורה של ה IOT-בהקשר זה היא רק לא בהעברת
מידע נכון ,בזמן הנכון למקבלי החלטות אלא גם ביכולות לפעול ולבצע
שינויים בפועל בצריכת הבניין ללא התערבות אנושית ,כלומר שילוב
ביו  IOTלמנגנוני אוטומציה.
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תועלות
IOT
את היתרונות לשילוב קיימות
באמצעות  IOTבמבנים ניתן לסווג כך:
.1תועלות בריאותיות
(למשל נוחות ,איכות אוויר)
.2תועלות כלכליות
(למשל חיסכון בעלויות,
יעילות)
.3יתרונות סביבתיים
(למשל חיסכון במים,
חיסכון באנרגיה).
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יתרונות אלה משולבים זה בזה לעיתים קרובות ,למשל ,חיישן
בחלון המזהה משב רוח ופותח את החלון בהתאם ,יכניס אוויר צח
לבית במקביל להפחתת התלות במערכת המיזוג והעלויות הנלוות
לכך .להלן דוגמאות גנריות למימוש יתרונות אלו:
•נתונים מחיישני  IOTיכולים לשמש לשיפור את השליטה הבניין /דירה
 /משרד .לדוגמה ,היכולת לחזות מתי הדיירים מתכננים להיכנס חלל
כלשהו מאפשר למערכת להכין את השטח לפני הגעתו של הדייר
ולוודא כי הבניין מאוקלם מראש ,באופן יעיל.
•ניתוח משופר של מידע  ,IOTבקנה מידה רחב יותר ,יכול גם להוביל
להבנה טובה יותר של קישוריות הבניין ,למשל ,איך לפעולות בבניין
אחד יכולות להיות השפעות בלתי רצויות על בניין אחר ,או את האופן
שבו פעילות מסוימת של קומה אחת משפיעה על קומה אחרת.
•מערכות תאורה ואקלום המקושרות ביניהן וכן לסביבה ,מזהות
מתי יש צורך בהתערבות מלאכותית ושומרות על רמות תאורה
וטמפרטורה אידיאליות ע"י שילוב בין אמצעיים טבעיים ומלאכותיים.
•תרחישים אחרים נפוצים יותר הם שליטה על תריסים או התקני
מולטימדיה המבוססים על נוכחות המשתמשים .זיהוי פעילות
מסוימת (כגון שינה או עבודה) והתאמת המבנה אליהם .כך ניתן
לאפיין פעילויות מתוכננות הנגזרות מניתוח הרגלים חוזרים של
המשתמשים ולבצע שינויים בהתאם.
•תקשורת בין כל המכשירים ,כולל טלוויזיה ,מערכת אבטחה,
מחשבים ,אורות ,מערכת בידור ו ( HVACמיזוג אוויר ,חימום,
אוורור) .קישוריות כזו יכולה גם להפחית את צריכת האנרגיה
ולמנוע תפקודים מנוגדים (כגון חימום וקירור בעת ובעונה אחת).
•הפעלת מערכות השקיה רק לפי הצורך בשעות הקרות יותר.
כמו כן זיהוי דליפות ושליטה על סגירת או פתיחת שסתומי

[ ] 10
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מים מרכזיים .אמצעים אלו כאמור מובילים לא רק לחיסכון
במשאבים אלא גם מובילים לחיסכון כספי משמעותי בחשבונות
המים בעיקר בנסיבות עיקריות של דליפה.
•חיישנים המודדים באופן שוטף טמפרטורות ומשתנים אחרים
כגון  CO2או צריכת אנרגיה באזורים שונים של הבניין ומזהים
חריגות .כך למשל ,עלייה בכמות  CO2עלולה לגרום לירידה
בריכוז ,ירידה בפרודוקטיביות ועלייה בעייפות .6זיהוי אחוזי CO2
חריגים באוויר יכול להוביל למס' תגובות אפשריות של מערכות
הבניין ,בין אם החדרת אוויר צח ,שינוי באופן המיזוג המלאכותי,
יידוע עובדים ועוד.
•תזמון תגובת אלמנטים במעטפת הבנייה למזג האוויר ולזווית
השמש באמצעות שינוי תנועת התריסים או פאנלים סולאריים
שמתאימים עצמם להשגת חשיפה אופטימלית של אור השמש.
•מידע ממערכות  IOTיכולות ליידע ישירות את המשתמש כדי לסייע
בקבלת החלטות מושכלת ובכך לייעל היבטי תחזוקה ותפעול.
החלטות מושכלות אלו ניתנות להשגה באמצעות ממשקים
שונים עם המשתמשים ,כגון מסכים (פרטיים או ציבוריים) ,חיבור
טלפונים חכמים למבנה וכל מערכות ניטור ויזואלי או אודיו אחרות
אשר מייצרות תגובה ומגיבה בזמן אמת או כמעט בזמן אמת.
•פחים חכמים המודדים את כמות וסוג הפסולת ומיידעים את
הגורמים הרלוונטיים לאיסוף ,בתזמון מכוון ומדויק .זוהי דוגמא
לשילוב בין מידע היכול לנוע מצרכן פרטי לרשות מקומית,
מידע אשר יכול להוביל להתאמת פח בגודל הולם יותר ,מניעת
מפגעים וכו' ,מידע אשר יכול לחסוך בזמן ,בנסועה ולהגדיל את
איכות המרחב הפרטי  /ציבורי.
היישומים כאמור מגוונים ,מתאימים לכל קנה מידה ועדיין ,רק
מגרדים את פני השטח ברמת השפעתם ומידת תפוצתם.

.6
https://he.wiki/pedia.org/wiki
תסמונת_הבניין_
החולה
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ביגוד חכם המקושר למבנה
לפי הסטטיסטיקה אנו מבלים בחללים סגורים  90%מזמננו ,7כאשר
במרבית הזמן אנו לבושים .נתונים אלו הובילו לשיתוף פעולה בין
חברת הלבשה מובילה לחברת טכנולוגיה העוסקת בחיבוריות .הביגוד
מחובר למגוון מכשירים בייתים ,להשמעת מוזיקה ,למענה לטלפון
ולשליטה בתאורה אך מעבר לכך ,לביגוד מוצמדים חיישנים ביומטריים
המנטרים את טמפרטורת העור ומשדרים למערכות האקלום מהם
השינויים הנדרשים להשקת אקלום רצוי .ניתן לכייל את הטמפרטורה
בחדר בהתאם לנוחות האידיאלית עבור המשתמש .עם הקישוריות
המשולשת של גוף  /בגד  /בניין – ניתן לבצע התאמות ההולמות את
מנעד הטמפרטורות למגוון האנושי ,במשרדים או במגורים :נשים בהריון,
ילד החולה בשפעת ,גבר בעודף משקל ,ציבור הגיל השלישי וחדרים
מרובי נוכחים .כל הקומבינציות זוכות למענה הראוי להן.

מקרי מבחן

ביגוד חכם המקושר למבנה
00:00

.7
https://www.
epa.gov/indoor-air-quality-iaq/
inside-story-guide-indoor-air-quality
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בניין משרדים חכם
באחת הבירות הפיננסיות של אירופה ,חברת יזמות נדל”ן אחת מנסה
להמציא מחדש את האדריכלות ע”י שילוב טכנולוגיות מתקדמות לצד
עיצוב אטרקטיבי .החברה קונה נכסים ומשביחה אותם בתהליך שהופך
אותם לידידותיים לסביבה ,וחכמים וע”י כך מהווה שחקן חשוב בפיתוח
נדל”ן בר־קיימא.
אחד הפרויקטים של החברה כולל שימוש ב־ 6,000נורות LED
חדשניות שהן לא רק חסכוניות מאוד בחשמל ,אלא גם מחוברות
ברשת בניין פנימית .לכל נורה ישנה כתובת  IPוהיא קולטת ,מעבדת
ומשדרת מידע .המידע אשר הנורות אוספות ומעבירות הלאה
מגיע מ־ 28אלף חיישנים הפזורים ברחבי הבניין כדי למדוד אור,
טמפרטורה ותנועה ,כך שניתן ,למשל ,להחשיך אזורים בחניון שאינם
בשימוש ולנהל את הבניין באופן יעיל יותר.

באנרגיה הנדרשת לאקלום ,לניקיון ,ולתפעול שוטף.
בהקשר התפעול השוטף ,לאנשי הניקיון בבניין יש בטלפון מפת
חום ,המציינת במבט מהיר באילו שירותים נעשה שימוש ובאילו לא.
צוות התפעול מקבל התראות מהבניין שמזהה מתי יש צורך למלא
מחדש נייר טואלט ,מגבות ,מתי ישנו ריח רע במיקום מסוים או אי
נוחות אחרת כך שגם אגפים הדורשים תחזוקה יומית ,מטופלים
באופן יעיל יותר ולא גורף.
החברה מעריכה כי בתוך חמש עד עשר שנים כל הבניינים יתנהלו
באופן דומה ,אם לא חכם יותר .השימוש בחיישנים ,מערכות  IOTחכמות
 Big Dataמאפשר להבין כיצד אנשים באמת משתמשים במבנה וכך
נוצרות אפשריות חדשות לשימוש בבניין.

זיהוי העדפות אישיות עבור העובד

בניין משרדים חכם 2
דוגמה נוספת לבניין חכם של חברה פיננסית מובילה עוסק בתרבות
העבודה ,בניהול ובפרסונליזציה של חללי העבודה ושירותים
הניתנים לעובד.
כך למשל ,המבנה מזהה את האופניים או המכונית של העובד עם
הגעתו לחניון ,זוכר עם איזה משקה הוא מעדיף להתחיל את היום,
האם הוא בחר דיאטה מסוימת בחדר האוכל או מהי התקדמותו
בחדר הכושר.
התקשורת בין העובדים לבניין נעשית באמצעות אפליקציה מיוחדת.
כל עובד מתקין אותה על הטלפון ,לצד ההעדפות שלו לטמפרטורה,
תאורה ,כמות סוכר בקפה והמוזיקה שהוא אוהב וכו’ ,ובכל מקום שאליו
הוא מגיע בבניין האפליקציה משמשת כמחוללת שינויים המתאימה את
הסביבה להעדפות המשתמש .בכל יום ניתן לעבוד במקום אחר :ליד
שולחן ישיבה או שולחן עמידה ,במרפסת או בחדרים סגורים שמבטיחים
שקט .הבניין יכול להקצות לעובדים שולחנות עבודה בהתאם ללו”ז
שלהם ,ולשדך אותם לעובדים עם העדפות טמפרטורה ותאורה דומות.
הגמישות לא רק מאפשרת לעובד חופש והתאמה לסדר יומו הדינמי,
אלא גם מונעת בזבוז מקום ואנרגיה .ביום עבודה ממוצע בבניין משרדים
רגיל 30%-40% ,משולחנות העבודה ריקים ,אבל בשיטה הדינאמית ניתן
לאכלס יותר עובדים בעלות אנרגטית קטנה יותר.
במבנה המדובר ישנם  2,500עובדים החולקים  1,000שולחנות
בלבד .אם הבניין מזהה שביום מסוים מספר העובדים המגיעים למשרד
לא מצדיק לתפעל את כולו ,היא יכולה לסגור אגף שלם וכך לחסוך
[ ] 14
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ניהול משק מים ביתי
חיוני לציין כי  IOTאינו נחלתם של ארגונים עשירים או חברות נדל”ן
יוקרתיות .נוכחותם המתמדת של טלפונים חכמים בחיינו הופך את כולנו
למקושרים באופן תמידי ,לרובנו המכריע יש בכיס מעבד בעל עוצמה
גדולה פי  120,000,000מהמחשבים אשר אפשרו ל NASAלהנחית
חללית על הירח .מסיבה זו ,הקישוריות והחיבורים זמינים כמעט לכל
דורש ,ותוספים לשקעי החשמל או לצינורות המים יכולים לאפשר כמעט
לכל דירה נגישות לחיבור בין התשתיות המבנה למערכות חכמות.
דוגמא מובהקת לכך הוא מוצר של חברה ישראלית זוכת פרסים
אשר יצרה ממשק חיבור בין הטלפון החכם לצנרת המים הביתית.
המוצר מותקן בארון מים או בבסיס הצינור ,ומתריע בזמן אמת
במקרה של חריגה .זהו פתרון חכם המורכב מכמה חלקים :מעקב
אחרי צריכת המים כך שהצרכן יודע בדיוק כמה קוב הוא מוציא
ועל מה .מעבר לזה ,ניתן לזהות בזמן אמת צריכה חריגה .המערכת
מעדכנת את הצרכן באמצעות אפליקציה ישירות לטלפון החכם.
בנוסף ,מאחר ולעיתים הצרכן נמצא רחוק מהנכס ,בין אם בארץ או
בחו”ל ,המערכת יכולה לסגור את הברז הראשי ולמנוע לא רק את
הנזק הפיזי למבנה ,אלא גם את חשבון המים הגבוה בעת נזילה.
בעזרת טכנולוגיה זו ניתן לא רק למנוע נזקים למוצרים בעת נזילה
לא צפויה אלא כמובן לחסוך בכמויות אדירות של מים המתבזבזים
לשווא .ע”פ הערכת החברה ניטור משק המים הביתי מוביל לירידה
של בין  10%-20%בצריכה ,ובכך הם גם מוזילים את חשבון המים
בצורה משמעותית .הפתרון מתאים אף לגינות ולחדרי אמבטיה בהם
למשל הברז לא סגור עד הסוף ומערכת ההשקיה ממשיכה לטפטף
כך שקשה אפילו להבין שמדובר בדליפה ,כך גם בפונקציות מסחריות
ומשרדיות מורכבות יותר.

שאלות
אסטרטגיות:

 IOTלתחזוקה מדויקת למבנה
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האם  IOTרלוונטי עבורי?
הסיבות להשקיע בפיתוח מערכת IOT
עשויות להיות מגוונות ,יחד אם זאת ,לא כל
מה שאפשרי חייב להתבצע .האם שימוש ב
 IOTקיים אצל המתחרים? האם מדובר על
פריצת דרך בתחום? האם  IOTיגרום לכם
להצטרף לקבוצה קיימת (ואז האינטרס הוא
לא להישאר מאחור) או לייצר קבוצת מוצרים
חדשה (ואז אתם החלוצים בתחום)? למרות
ש  IOTהוא כיוון אפשרי לעתיד ,לא כל מוצר
חייב להיות מחובר .כפי שישנו ערך בחיבוריות,
ישנו גם ערך לאי חיבורית.
האם התרבות הארגונית שלי בשלה ל ?IOT
כבכל מהלך הדורש גמישות ,האם המנגנון
הארגוני פתוח לשינויים האם מחלקת קשרי
הלקוחות מסוגלת לענות לקשיים אשר
עשויים להתעורר? האם ישנו צוות הבוחן
את המוצר וידע לבצע בו שינויים? אלו
שאלות יסוד.
המוצר שלי קיים על מנת לפתור בעיה ,כיצד
אני משתמש ב  IOTעל מנת לייצר פתרון טוב
יותר? או לייצר פתרון חדש?
על מנת להפוך את המוצר לבר קיימא ,על
החיבור לנושא ה  IOTחייב לספק ערך אמיתי.
תועלת מדידה וממשית.
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איך אני יכול למדוד את התועלת שהחיבור
ל  IOTמספק לי?
מהם המדדים שיראו כי אכן נוצר שיפור
בתועלת שהמוצר מספק? כיצד ניתן למדוד
זאת בפועל ולהחצין זאת?
איך ישתנה המודל העסקי שלי?
מהו ה  ROIעבור כל שחקן? האם השימוש
ב  IOTמשנה את מודל התמחור? האם הוא
משנה עלויות? האם הוא יוצר פתח למודל
עסקי חדש? האם הוא דורש שותפות? האם
הוא משנה את מודל הבעלות על המוצר?
האם השימוש ב  IOTיחשוף אותי למידע
חסוי ,דיסקרטי או אישי?
האם ישנה תקנה או חוק הנוגעים למידע
אשר אמור להגיע אלי כארגון מסחרי? במידה
ואין ,מהם כללי האתיקה הנאותים לשימוש
במידע? מידע הוא מטבע סחיר וניתן לבסס
עליו מודל כלכלי שלם ,יחד עם זאת לא כל
מה שניתן למכור ,רצוי למכור .מכירת מידע
אודות לקוחות עשוי להוות מקור הכנסה אך
גם סכנה לאובדן אמון וביקורת ציבורית.
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שאלות
טכניות:
1
2
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מה נדרש ממני על מנת לייצר prototype
למערכת?
האם ניתן לבחון מערכת בתנאים סגורים
ומדידים? האם ניתן לבצע  mock upשיפגין
ביצועים שאכן ניתן ללמד מהם?
היכן אני מאחסן את המידע הצפוי להגיע אלי?
האם מערכות החברה ישנות? האם האחסון
מתבצע ע”י החברה או ע”י גוף שלישי? האם
נדרשת השקעה במערכת חדשה?
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כיצד אני מנתח את הנתונים שקיבלתי?
האם לארגון יש יכולות לנתח את המידע
ולעשות בו שימוש?
ע”י מי נעשה ניתוח המידע?
האם המידע שאני מקבל מאובטח?
בהנחה כי למידע ישנו ערך ,כיצד אני מונע/ת
מאחרים גישה אליו?
האם יש לי ראייה וטיפול לכלל מחזור
החיים של המוצר?
האם נדרש חיבור לספקים חדשים? האם אני
יודע/ת כיצד לתחזק את המוצר? האם יש לי
פתרון לסוף חיי המוצר? מדריך ה  LCAבסדרה
זו יכול לספק מבט מעמיק יותר לנושא זה.
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מקורות מידע
כאמור ,עולם ה  IOTרחב ולא קיים
מוצר או שירות כלשהו שאין בו
פוטנציאל נגיעה לתחום .במדריך
צומצם קנה המידה האינסופי
של התחום למוצרים מענף
הבנייה ולחיסכון משאבים במבני
מגורים ומשרדים .אנו ממליצים
לקורא להתייחס למדריך כדריסת
רגל ראשונית לעולם זה ומשם
להתמקד ,לחפש שיתופי פעולה,
להרחיב ולייצר ידע.
להלן מס' מקורות אלקטרוניים
נוספים לקראת צעדים אלו:
– Internet of things
Converging technologies
for smart environments and
integrated ecosystems. River
.Publishers. 2013
http://www.internet-ofthings-research.eu/pdf/
_Converging_Technologies
_for_Smart_Environments_and
_Integrated_Ecosystems_IERC
Book_Open_Access_2013.pdf
Creating sustainable IoT
success. Making the Internet
of Things smart, secure and
power-efficient, Infinion
.Report. 2016

https://www.infineon.com/
dgdl/Infineon_Creating+sustai
=nable+IoT+success.pdf?fileId
5546d461571d8511015765a630
03020d
האינטרנט של הדברים :העתיד
כבר כאן ,גלעד חיימוב ,אנשים
ומחשבים 11 ,בדצמבר 2017
http://www.pc.co.il/iot/2/255444
האינטרנט של הדברים :מהפכה
ששווה כ 6.2-טריליון דולר,
עמרי זרחוביץ'The Marker 14, ,
בנובמבר .2016
https://www.themarker.com/
markets/1.3120394
האינטרנט של הדברים זה לא
קטגוריה  -זה עולם חדש  ,אלירן
מלכי ,כלכליסט 31 ,באוקטובר
.2016
https://www.calcalist.
co.il/internet/
articles/0,7340,L-3700714,00.
html
אינטרנט של דברים"  -הגל השלישי
של המהפכה התעשייתית ,גלובס,
 2לינואר .2016
https://www.globes.co.il/news/
article.aspx?did=1001092622

מדריך זה הופק במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה
והמועצה הישראלית לבניה ירוקה להרחבת הידע וקידום הבנייה הירוקה בישראל
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עוד בסדרה:

Well Being
במוצרים בענף הבנייה
ממכירת מוצרים למכירת שירותים:
 servitizationבשרות התעשייה
הערכת מחזור חיים
LCA
ממודל עסקי לינארי למודל מעגלי:
משמעויות ותועלות לחברות תעשייה
-Internet Of Things
יישומים בענף הבנייה ובניהול מבנים

המשרד להגנת הסביבה http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה www.ilgbc.org

