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תקציר מנהלים
וסיכום המלצות מדיניות

מסמך מדיניות זה דן ביתרונות ,בסיכונים ,ובקשיים שבאימוץ טכנולוגיות "האינטרנט של הדברים" (Internet of
 )Things, IoTומציע פעולות לקידום והפצת הטכנולוגיה בישראל.
אף שקיימות מספר הגדרות לאינטרנט של הדברים ,המשותף להן הוא היכולת של מכשירים – ובפרט של חיישנים –
לאסוף מידע מהסביבה ולהעבירו באמצעות האינטרנט למכשיר אחר לשם אחסון ועיבוד .המידע המעובד נועד
להשפיע על פעולות בעולם הפיזי ,כהוראות פעולה למכונות ומכשירים מחוברים או כחלק מהכוונת הליך קבלת
החלטות אנושית.
בדומה למהפכות טכנולוגיות קודמות ,גם למהפכה הנוכחית צפויות השלכות מרחיקות לכת ,ישירות ועקיפות על
הכלכלה והחברה ברמה המדינתית והגלובלית .אף שלא נבקש לנבא את מלוא ההשלכות ,הרי שכבר עתה ניתן
לזהות חלק מההשלכות של מהפכת ה IoT-במגוון תחומים כגון :אוטומציה ,אוטונומיה ,נתוני עתק (עשרות מונים
מאלו המוכרים כיום) ,וחיבורים חדשים בין אדם למכונה .לצד אלה ,אנו עדים גם ליכולות זיהוי ופיקוח שטרם נראו עד
כה ,הכרוכות באובדן פרטיות ולשינויים יסודיים בשוק העבודה ובאופן בו אנו מנהלים קשרים בין-אישיים וחברתיים.
לכן ,הנחת המוצא העומדת בבסיס מסמך מדיניות זה היא שמדינות או תעשיות שלא יערכו מראש להמפכת
ה ,IoT-עשויות לאבד את היכולת להתחרות בשוק העולמי.

א .צרכים והמלצות ברובד התשתית (פרק )II
אחד התנאים למיצוי התועלות רחבות-ההיקף של טכנולוגיית  IoTהוא זמינות נרחבת של תשתיות
תקשורת מתקדמות .פעולה תקינה של מערכות  IoTדורשת חיבור אינטרנט בפס רחב וללא השהייה ()latency
לשם העברה רציפה ותקינה של נתונים .כמפורט במסמך המדיניות ,נכון לשנת  2021מדינת ישראל מדורגת במקום
ה 22-במדד המוכנות הרשתית ,המדגיש את הצורך בפעולה מיידית בתחום תשתיות התקשורת .כמפורט במסמך
זה ,אנו מציגים את ההמלצות הבאות בתחום התשתיות:

זיהוי מכשירים :כתובת  IPומספרי טלפוןSIM/
•כתובות  :IPהצורך במעבר לפרוטוקול  IPv6בישראל זוהה כבר לפני שני עשורים ויותר ,ובשנת  2017פרסם
איגוד האינטרנט נייר מדיניות בנושא .אנו סומכים ידינו על נייר מדיניות זה ועל ההמלצות המפורטות בו,
ומברכים על החלטת משרד התקשורת לחייב את בעלי הרישיונות הרלוונטיים להציע תמיכה מלאה בפרוטוקול
 .IPv6עם זאת ,בשים לב לנתונים אודות מידת הזמינות הנמוכה-יחסית של פרוטוקול זה בישראל,
אנו קוראים למשרד התקשורת להקים צוות ייעודי לבחינת היישום של החלטתו מיום 3.7.2019
ולגבש צעדי אכיפה על מנת להבטיח זמינות מלאה של פרוטוקול  IPv6עבור כל ציוד קצה כבר
במהלך .2022
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•מספרי טלפון  :SIM card numbers /בזירה הישראלית לא ניכר כיום מחסור במספרי טלפון להקצאה עבור
זיהוי ברשתות נתונים סלולריות .אולם ,מכיוון שבשנים הקרובות צפוי גידול משמעותי במספר מכשירי הIoT-
שיסתמכו על תקשורת אינטרנט סלולרית ,יש לבחון את הצורך בעדכון שיטת המספור והזיהוי של מכשירים
ברשתות הסלולריות בישראל ,ובפרט ברשתות הדור החמישי ,בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים אותם מפרסם
ה .ITU-זאת ,בשים לב לכך שמדינות מפותחות רבות מפעילות רשתות סלולריות ייעודיות לתקשורת בין מכשירים
( )Machine to Machineבעלות מסגרת מספור וזיהוי ייעודית; וגם חלק מרשתות הסלולר בישראל (כגון
פלאפון) מציעות כרטיסי  SIMוחבילות גלישה ייעודיות למוצרי .IoT

זמינותן של תשתיות אינטרנט מתקדמות (סיבים אופטיים וסלולר דור )5
למרות השיפור הניכר בפריסתן של תשתיות אינטרנט מתקדמות מסוג סיבים אופטיים ורשתות סלולר בדור  ,5החיוניות
כאמור למיצוי פוטנציאל טכנולוגיית  ,IoTמדינת ישראל עדיין מפגרת אחר מדינות מפותחות רבות הן בזמינות ואיכות
הגישה לתשתיות אינטרנט מתקדמות והן באי-השוויון בין מגזרים ואזורים גיאוגרפיים שונים בישראל .לשם תיקון
מצבה של מדינת ישראל ,אנו ממליצים על מישורי הפעולה הבאים:
•על משרד התקשורת לבחון ולהבטיח פריסה ותמחור תחרותי של תשתיות תקשורת מתקדמות בשטחי
מדינת ישראל – לרבות אזורי תעשיה ,מסחר ,חקלאות וטבע פתוח – המהווים את עיקר הפוטנציאל
לנפח השימוש בטכנולוגיות  IoTולא רק למשקי בית .בשים לב לרמת התחרות הנמוכה בשוק התקשורת
הישראלי ,על משרד התקשורת לקיים הליך בדיקה יסודי ומבוסס-עובדות של חסמים לפרישת רשתות תקשורת
מתקדמות (או לרמת מחירים תחרותים) ביחס לאזורי תעשיה (לרבות מסחר וחקלאות) ומרחבים ציבוריים צפופים
בכל רחבי מדינת ישראל ובפריפריה החברתית והגיאוגרפית בפרט.
•הבטחת פריסתן של רשתות סיבים בכל רחבי מדינת ישראל בשנים הקרובות מחייבת השקעת כספים
מיידית על ידי מדינת ישראל .על פי המדיניות הקיימת כיום ,פריסת סיבים באזורים שאינם משתלמים כלכלית
מתוכננת להתבצע באמצעות כספים ייעודיים שאמור לגבות משרד התקשורת מחברות התקשורת ("קופת
התמרוץ") .עם זאת ,לשם הבטחת משאבים מספקים לעידוד פריסת רשתות תקשורת מתקדמות באזורי תמרוץ
בעתיד הקרוב ,אנו ממליצים כי המדינה תשתתף גם היא במילוי קופת התמרוץ בהפעלות הקרובות של המכרז.
•האצת הפריסה של תשתיות אינטרנט ניידות בדור החמישי של הסלולר היא חיונית לשם ניצול מלוא
הפוטנציאל של טכנולוגיות ה IoT-במרחב הציבורי .על כן ,אנו ממליצים לקבוע יעד של פריסה ארצית מלאה
של רשת דור  5עד שנת ( 2024באמצעות השתתפות מדינתית במימון או תמריצים מתאימים) ,ותוכנית מואצת
לפריסת הרשת באזורי תעשייה ,חקלאות ומסחר בפריפריה ,תוך התייעצות עם נציגי התעשייה בדבר צרכיהם.
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ב .צרכים והמלצות ברובד הרגולטורי – רגולציה של אבטחת
סייבר (פרק .IIIא)
ההתמודדות עם אתגרי האבטחה שמעוררות טכנולוגיות  IoTצפויה ללוות את השימוש בטכנולוגיה לאורך זמן,
וחשיבותה תגבר עם הרחבת השימוש וההסתמכות עליהן .עם זאת ,מבנה וכשלי השוק הייחודיים לאבטחת סייבר,
כהיעדר תמריץ מספק מצד יצרנים להשקיע באבטחת סייבר ובהגנה על המשתמשים ,מצדיקים מעורבות מדינתית
לשם אסדרה ואבטחה של מרחב הסייבר ,ותחום ה IoT-בפרט.
על כן ,אנו סבורים כי על ממשלת ישראל לקדם רגולציה רוחבית של הגנת סייבר בתחום ה ,IoT-כפי
שנעשה בארצות הברית וכפי שצפוי להתקיים באיחוד האירופי ,ובכלל זה :להגדיר רשות מדינתית המופקדת על
קביעת נורמות מחייבות של הגנת סייבר בתחום ה IoT-ולהעניק לה סמכויות מתאימות; לאמץ מתכונת אכיפה של
רגולציה מחייבת החלה על יצרנים ומשווקים של מכשירי  IoTבשילוב עם אכיפה ״רכה״ באמצעות סימון מוצרים
שעומדים (או שאינם עומדים) בנורמות שנקבעו.
מעבר לשאלה המוסדית ,אנו סבורים כי יש לקבוע את הנורמות הבאות ,שהוצגו על-ידי גופים רגולטוריים וטכנולוגיים
מובילים בעולם ( FTC, FBI, Microsoftועוד) כעקרונות מנחים ( )best practicesלאבטחת סייבר עבור תחום
ה" :IoT-עיצוב לאבטחה" ( :)Security by Designעיצוב אבטחת מכשירי  IoTמלכתחילה ,ובפרט )1( :ביצוע
הערכת סיכונים; ( )2בדיקה של מערכות המידע טרם השקת המכשיר; ( )3יצירת אפשרות לקבל עדכוני אבטחה
( ;)Patchabilityו )4(-שיווק המוצר עם תוכנות מעודכנות ובלא שקיימת פגיעות ידועה; אבטחה כברירת מחדל:
שימוש באמצעי אבטחה ,כסיסמא ,כברירת מחדל וחיוב המשתמש לשנות את הסיסמא הראשונית לסיסמא שאינה ניתנת
לניחוש בקלות; אבטחת עומק ( :)Defense-in-Depthקיומן של מספר שכבות אבטחה במכשיר ,למשל שילוב של
אבטחת הגישה לרשת באמצעות שם משתמש וסיסמא יחד עם הצפנת המידע המאוחסן והמועבר ברשת; תמיכה
מתמשכת :קביעת תקופת זמן מינימאלית שבה הספק יתמוך וייעדכן את המכשיר; מינימיזציה של איסוף המידע
( :)Data Minimizingהגבלת איסוף המידע למידע שיש בו צורך קונקרטי וידוע לשם פעילות המכשיר; מינימיזציה
של פונקציונאליות :הגבלת הפונקציונאליות של המכשיר לאלה בהן יש צורך ידוע .לדוגמא ,להימנע מהתקנת שקע
 USBבמכשיר שאין לו שימוש ידוע בחיבור כאמור; שקיפות :חובת הודעה למשתמשים במקרה של פריצה למכשיר
או למאגרי המידע; עובדים ושרשרת הייצור :אימוץ הדירקטיבה של רשות הסייבר הלאומית לעניין הכשרות עובדים
וביטחון סייבר בשרשרת האבטחה; יכולת לפעול בלא חיבור לרשת :שימור היכולת של מכשירים לבצע את פעילותם
העיקרית גם ללא חיבור לאינטרנט (.)Offline

ג .צרכים והמלצות ברובד הרגולטורי – הגנת פרטיות (פרק .IIIב)
טכנולוגיות  ,IoTלשימוש אישי או במרחב הציבורי ,מעוררות אתגרים חסרי-תקדים בתחום הגנת הפרטיות ומידע אישי.
זאת ,הן כתוצאה מזינוק במספר המכשירים האוספים מידע על אודות משתמשים ואנשים בסביבתם והן כתוצאה
ממגוון החיישנים אותם מנצלות טכנולוגיות  .IoTחקיקת הפרטיות בישראל ,עם זאת ,אינה מותאמת לסטנדרטים
שנקבעו בחקיקת פרטיות המכוונת לעידן הדיגיטלי והמידע ( .)GDPR, CCPAמסמך מדיניות זה לא מתייחס לכלל
התחומים אותם יש לפתח ולעדכן בחקיקת הפרטיות הכללית בישראל אלא מתמקד במישורים הרלוונטיים להתמודדות
עם אתגרי הפרטיות הייחודיים של תחום ה ,IoT-אותם נדרשים משרד המשפטים והרשות להגנת הפרטיות לקדם
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באופן מיידי במסגרת חקיקה כללית לעדכון דיני הפרטיות בישראל:
•אחסון ,ושליטה במידע
›קביעת חובת הודעה ברורה למשתמש במועד הרכישה (או לפני) אודות מיקום ואופן אחסון המידע ,וכן
הגבלת משך הזמן בו יכול הספק לאחסן ולהשתמש במידע שאגר אודות לקוחותיו .חובה זו תוטל על היצרן,
המשווק הסופי לצרכן ,וכל מי שיש לו גישה ישירה למידע.
›הקמת צוות של משרד המשפטים ,בשיתוף הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן לשם הסדרת
השליטה במידע המופק ממכשירי ( IoTלרבות אפשרות השימוש במידע שבבעלות הספק על-ידי גופים
ציבוריים ,גופים לתועלת הציבור ,ולצורכי מחקר ופיתוח) ,כחלק מעדכון חקיקת הפרטיות הכללית בישראל.
•מינימיזציה של מידע והגבלות שימוש
›יצירת חובה רגולטורית על היצרן ו/או המשווק הסופי לפרט בפני המשתמש ,באופן ברור ובולט ,את סוגי
המידע הנאסף עליו או על סביבתו ואת השימוש בהם ,בצד קביעת זכותו של הצרכן לעדכונים תקופתיים.
›הקמת צוות של משרד המשפטים לקביעת שימושים אסורים במידע (מעבר להוראה הכללית של סעיף
 )9(2לחוק הגנת הפרטיות) ,בדגש על" :שימוש מחוץ להקשר" ומניעת חשיפה "כפויה" של מידע (למשל,
כתנאי לקבלה לעבודה או להנפקת פוליסת ביטוח).
•הסרת יכולת זיהוי מושא המידע ()De-Identification
›אימוץ המלצות הרשות הפדרלית למסחר בארצות הברית ביחס לאיסוף ואחסון מידע שהוסרו ממנו פרטים
מזהים ,ובפרט החובה )1( :לנקוט אמצעים סבירים למניעת זיהוי מחדש והתאמתם להתקדמות הטכנולוגית;
( )2התחייבות פומבית שלא לזהות מחדש את המידע; ו )3(-דרישה שכל התקשרות עם צד ג' אשר יש לו
גישה למידע ,תכלול התחייבות של אותו צד ג' שלא לזהות מחדש את המידע בעצמו או על-ידי אחרים.
•אכיפה
›תגבור והרחבת מנגנוני האכיפה של דיני הגנת הפרטיות בכלל והרגולציה המוצעת לעיל בפרט;
›נוכח מגבלת המשאבים לאכיפה ציבורית ,יש לעודד אכיפה פרטית באמצעות הכללת חוק הגנת הפרטיות
בתוספת לחוק תובענות ייצוגיות ,בהתאם לנייר העמדה של האיגוד בנושא זה.

1

ד .צרכים והמלצות ברובד הרגולטורי – דיני צרכנות ואחריות
ספקים (פרק .IIIג)
תחום הגנת הצרכן מציב בפני טכנולוגיית  IoTאתגרים נוספים לאלה הקשורים בפרטיות ואבטחת מידע ,כגון
שאלת אחריות היצרן לנזקים שנגרמו לצרכן כתוצאה מתקלה במכשיר או באבטחתו; חובה לספק תמיכה טכנית
למוצר; והיכולת להשתמש במכשירי  IoTמצד יצרנים כדי לאתר ו"להעניש" את הצרכן על הפרת תנאי השימוש
בהם; ועוד.

1

איגוד האינטרנט הישראלי ,נייר עמדה :תובענה ייצוגית בגין הפרת דיני הגנת הפרטיות (( )15.2.2021קישור)
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לשם התמודדות עם פערי הכוחות הייחודיים שבין היצרנים של מוצרי  IoTלבין לקוחותיהם במישור הצרכני ,המנותחים
בהרחבה במסמך מדיניות זו ,אנו ממליצים על הקמת צוות משותף של משרד המשפטים והרשות להגנת הצרכן
ולסחר הוגן לשם קידום הליכי רגולציה וחקיקה נדרשים לשם הבטחת האינטרסים הצרכניים הייחודיים בזירה זו.
בכלל זה ,אנו ממליצים לאמץ בדין הישראלי את העקרונות הבאים כמענה לאתגרים הייחודיים של טכנולוגיות IoT
כמוצרי צריכה:
•הגבלה של יכולת ספק לשליטה מרחוק במוצרי  :IoTתיקון חוק הגנת הצרכן וקביעת מגבלות ליכולתו של
הספק להפסיק את פעילות המכשיר במקרים של הפרת חוזה ,תוך הבחנה בין( :א) מוצרים קריטיים ,שהפסקת
פעולתם צפויה לפגוע בבריאותו או בטיחותו של הצרכן ,ולגביהם תיאסר הפסקה חד צדדית של הפעילות;
(ב) מוצרים חיוניים ,שנדרשים לקיומם של חיים תקינים ,ולגביהם תתאפשר הפסקה חד צדדית של פעילות
המכשיר רק לאחר שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת שאורכה יאפשר לו לרכוש מוצר חלופי ; ו(-ג) מוצרים אחרים
שהפסקה חד צדדית של פעילותם תתאפשר רק לאחר הודעה מוקדמת שאורכה מספיק כדי שיוכל הצרכן לתקן
את ההפרה ,כשבמידה ועשה זאת לא תופסק פעילות המכשיר.
•אחריות ספקים :הסדרה משפטית בחוק אחריות בגין מוצרים פגומים וחוק הגנת הצרכן בדבר אחריות הספק
בגין נזקים לצרכן ולצדדים שלישיים בשל פעולות של שליטה מרחוק.
•שקיפות וצמצום פערי מידע :אימוץ ההמלצות בדוח ה OECD-בדבר הגברת האמון של צרכנים במוצרי
 IoTבאמצעות חיוב יצרנים ומשווקים בשקיפות ואמינות במידע אודות :משך הזמן בו תינתן תמיכה ועדכונים
למכשיר; הגוף האחראי בגין פגמים או תקלות שונות במכשיר; וכן ביחס לסוגיות הפרטיות שנדונו בחלק הקודם
(המידע הנאסף ,אחסונו ,והשימוש בו).

ה .צרכים והמלצות ברובד הרגולטורי – דיני תחרות (פרק .IIIב)
נוסף על הצרכים הרגולטוריים הברורים בתחום התשתיות ,הסייבר והגנת הצרכן ,טכנולוגיות מידע ו IoT-בפרט
מעוררות אתגרים משמעותיים גם במישור הרגולציה הכלכלית ודיני התחרות .זאת ,נוכח קיומם של חסמי כניסה
ויתרונות מובנים לשחקנים קיימים בתחום ה ,IoT-וכשלי שוק כלליים המאפיינים כלכלת מידע ורשתות כגון יתרון
לגודל ואפקט רשת.
תחום הטכנולוגיה ותעשיות המידע מתאפיין בריכוזיות משמעותית ,אשר עשויה לפגוע בקיומה של תחרות ערה גם
בתחום ה IoT-וכפועל יוצא ,לפגוע בחדשנות ורווחה צרכנית .על כן ,אנו ממליצים על שני מישורי פעולה נדרשים –
ברמה המיידית וברמה האסטרטגית:
•פעולות פיקוח ואכיפה של רשות התחרות במסגרת סמכויותיה הקיימות :רשות התחרות נדרשת לבחון
את הצורך בהפעלת סמכויותיה הקיימות – לפקח ולהסדיר מונופולים ,הסדרים כובלים ומיזוגים – כמענה לבעיות
התחרות הטיפוסיות של תחום ה ,IoT-ובראשן :מגבלתם של צרכנים להעריך את איכות המוצר ועלותו המלאה
במונחי פרטיות וסיכונים לנזק; וחסמי הכניסה לשחקנים חדשים וחדשניים בתחום טכנולוגיות המידע והIoT-
בפרט ,כתוצאה מאפקט רשת ,יתרון לגודל ,ואפקט הכבילה ( )lock-in Effectהייחודי ל.IoT-
•פיתוח הדין והניתוח התחרותי בשים לב למאפיינים התחרותיים הייחודיים של תעשיות מבוססות-
מידע וכלכלת רשת :אנו מברכים על פעילות המחקר והמדיניות שמבצעת רשות התחרות לאחרונה בתחום
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כלכלת הרשת ,בשיתוף עם הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן לסחר הוגן .עם זאת ,אנו סבורים
כי ללא תיקוני רגולציה וחקיקה ,האפקטיביות של הצוות המשותף היא מוגבלת .בכל הנוגע לאתגרי התחרות
הייחודיים של תחום ה IoT-שהוצגו בחלק זה ,אנו קוראים לרשות התחרות ולממשלת ישראל לקדם חקיקה
במישורים הבאים:
›קביעת זכות קוגנטית של לקוחות לנייד את המידע שנצבר אודותיהם לספקים אחרים בכל זמן ובלא
עלות ,כמקובל בחקיקת פרטיות מודרנית כגון ה GDPR-וה ,CCPA-על בסיס המלצות הצוות
המשותף בעניין עיגון הזכות לניוד מידע ( )data portabilityבדין הישראלי ועמדת איגוד האינטרנט
הישראלי בעניין.
›קביעת חובה שלא למנוע תפעוליות בינית ( )Interoperabilityבין מכשירים של יצרנים שונים כשאין לכך
הצדקה טכנולוגית או קניינית ,בתאימות עם הסנטדרטים הרגולטוריים-תחרותיים שנקבעים בזירה הבינלאומית.

ו .צרכים והמלצות ברובד הרגולטורי – הגנת סביבה וקיימות
(פרק .IIIה)
טכנולוגיית ה IoT-מאפשרת לייעל צריכה של משאבי טבע וצמצום נזקים סביבתיים ,ברמת הצריכה האישית ,הניהול
המוניציפלי או הייצור התעשייתי .על כן ,עידוד השימוש בטכנולוגיות אלו לייעול צריכת חשמל ,מים וניצול משאבים
אחרים דרך מערכות "בית חכם"" ,ערים חכמות" ובתעשיות השונות ,יסייע כשלעצמו בקידום יעדים של שמירה על
הסביבה.
בנוסף ,אנו סבורים כי יש להרחיב ולשכלל את המדיניות הציבורית בתחום זה במספר מישורים:
•עידוד התייעלות אנרגטית באמצעות תמריצים והכשרות מקצועיות :אנו מצטרפים להמלצת דו"ח תכנית
חילוץ ירוקה לפיה על המשרד להגנת הסביבה לקדם באופן מיידי מענקי תמיכה ,תכניות סבסוד ,והקמת מערך
הכשרה לעובדים ,לקידום ייצור בשיטות מתקדמות כגון ה ,IoT-המביאות לחיסכון בחומרי גלם ובצריכת מים
וחשמל.
•חקלאות מדייקת ומשמרת :כיום ישנו צורך כלל-עולמי ממשי בפיתוחים טכנולוגיים בתחום החקלאות ,נוכח
הגידול המואץ באוכלוסיית העולם שיחייב חקלאים לגדל יותר תוצרת וביעילות גבוהה יותר .כמפורט בפרק
 ,1למערכות  IoTיש תפקיד מרכזי בייעול תחום החקלאות .עם זאת ,למרות שמדינת ישראל מובילה בתחום
הפיתוחים הטכנולוגיים בחקלאות ,אלו טרם הוטמעו באופן נרחב בקרב החקלאים הישראליים .על כן ,אנו
מצטרפים להמלצה לפיה יש להרחיב את פעילות משרד החקלאות ורשות החדשנות למימון פיילוטים של אימוץ
טכנולוגיות חדשות אצל חקלאים בישראל.
•שכלול מודל האכיפה העצמית של רגולציה סביבתית :טכנולוגיות  IoTמאפשרות לחולל מהפכה בתחום
הניטור והאכיפה של הגבלות זיהום ופליטה ,אשר כיום נעשות במתכונת של ניטור עצמי על ידי המפוקחים.
למשל ,התקנת מערכות ניטור מבוסס  ,IoTכאשר ההתקנה והתפעול של החיישנים נמצא באחריות המפוקח
"בשטח" ,אך המידע והניטור מגיעים ישירות וללא עיבוד לגופי האכיפה הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה ואולי
אף לארגוני סביבה .בכך IoT ,מהווה פוטנציאל לשכלול משמעותי של אכיפת רגולציה סביבתית ,תוך הגברת
אפשרויות הפיקוח המדינתי והציבורי באמצעות גישה מרחוק למידע אודות הזיהום בפועל של מפוקחים שונים.
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תקציר מנהלים וסיכום המלצות מדיניות

ז .צעדי מדיניות לעידוד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות IoT
בישראל (פרק )IV
יכולתה של מדינת ישראל למצות את הפוטנציאל של טכנולוגיות  IoTאינה תלויה רק בקיומן של תשתיות טכנולוגיות
ורגולטוריות מתאימות ,אלא גם בעידוד מדינתי של פיתוח הטכנולוגיה והשימוש בה על ידי גורמים עסקיים ,פרטיים
ומדינתיים.
ישראל נמצאת במצב טוב יחסית בכל הנוגע לזירת המחקר והפיתוח של טכנולוגיית ה .IoT-בכלל זה ,יש
לציין לחיוב את מגוון הנושאים והתחומים אותם מקדמת רשות החדשנות בהקשר של  ,IoTיחד עם מגוון מסלולי
ההשקעה אותם היא מפעילה.
יחד עם זאת ,אנו סבורים כי יש להוסיף ולפתח מישורים חיוניים נוספים של מדיניות ציבורית לתמיכה
מדינתית בפיתוח ושימוש בטכנולוגיות  IoTבישראל:
•שיתוף נתונים מצד המדינה :אנו ממליצים לאמץ את המודל האירופאי שיידון במסמך ולאפשר גישה ושימוש
במידע הנמצא ברשות המדינה לצורכי מחקר ופיתוח וכן לאפשר גישה למידע לצורכי יישום של הטכנולוגיה
במגזר הפרטי .כל זאת ,כמובן ,תוך שמירה מרבית על פרטיות מושאי המידע.
•לימודים והכשרה מקצועית :השקעה בהון האנושי חיונית להפקת מירב התועלת מטכנולוגיות מתקדמות
בכלל ומ IoT-בפרט .אומנם ,מדינת ישראל משקיעה כבר היום בהכשרה מקצועית בתחומי הדיגיטל ,אך עדיין
ישראל מדורגת במקומות הנמוכים בין מדינות ה OECD-בהיקף ההשקעה בפיתוח ההון האנושי ושוק עבודה.
בהתאם ,המלצתנו היא להרחיב את ההשקעה בהון האנושי הן בחינוך לשימוש בכלים דיגיטליים והן במי
שעוסקים במחקר ופיתוח בתחומים אלה.
•יצירת אמון ציבורי :למדינה ומשאביה תפקיד מרכזי גם בקידום האמון הציבורי בטכנולוגיות מתקדמות ובתשתיות
התומכות בהן .חלק חשוב מיצירת אמון זה כרוך ביצירת מערכת משפטית ורגולטורית המתמודדת עם האתגרים,
הקשיים ,והסיכונים הכרוכים באימוץ הטכנולוגיה ,כמפורט לעיל .ואולם ,בעוד שאימוץ טכנולוגיות חדשות כרוך
בחששות מוצדקים ,אלה משולבים ,לא פעם ,בפחדים הנובעים משמועות ומידע שגוי .על כן ,אנו רואים במדינה
כגוף העיקרי שביכולתו (וחובתו) לספק באופן יזום מידע אמין ומקיף .זאת ,כדי לאפשר אימוץ מקיף יותר של
הטכנולוגיה ולמנוע סירוב לאימוצה מסיבות שמבוססות על עובדות ונתונים שגויים.
במבט רחב יותר ,חשוב להדגיש כי השפעתה של המדינה ורשויותיה על פיתוח ושימוש בטכנולוגיות IoT
אינה נובעת רק מסמכויותיה השלטוניות – אלא גם מהיותה צרכן ומפעיל מרכזי של טכנולוגיות אלו.
בכל הנוגע ליצירת מודעות ואמון ציבוריים לטכנולוגיות  ,IoTמעבר של משרדי הממשלה ורשויות מקומיות לשימוש
בטכנולוגיות חדשות עשוי להאיץ את השימוש בהן ,כיוון שאזרחים רבים נדרשים להשתמש בשירותי המדינה ועל ידי
כך נאלצים להיחשף ולהשתמש בטכנולוגיות אלה .עם זאת ,כוחה "הצרכני" של המדינה כלקוח-עתק פוטנציאלי של
מוצרי  IoTמאפשר לה לקדם גם יעדי מדיניות באופן אפקטיבי .למשל ,מכרזים ציבוריים לרכישת מוצרי ושירותי IoT
הכוללים תנאים המעדיפים יצרן המאפשר תפעוליות בינית (למשל ,באמצעות פרוטוקולים פתוחים) או מוצרים בעלי
תכונות אבטחה מתקדמות .כך ,המשך התכנון והביצוע של מדיניות ציבוריות למיצוי הפוטנציאל הרב של טכנולוגיות
 IoTנדרש להיעשות תוך ניצול הכוח "הצרכני" של המדינה ורשויותיה ,כלקוחות-עתק פוטנציאליים של מוצרי .IoT
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מסמך מדיניות זה דן ביתרונות ,בסיכונים ,ובקשיים שבאימוץ טכנולוגיות "האינטרנט של הדברים" (Internet of Things,
 )IoTומציע פעולות לקידום והפצת הטכנולוגיה בישראל.
אף שקיימות מספר הגדרות לאינטרנט של הדברים ,המשותף להן הוא היכולת של מכשירים – ובפרט של
חיישנים – לאסוף מידע מהסביבה ולהעבירו למכשיר אחר לשם אחסון ועיבוד .המידע המעובד נועד להשפיע
על פעולות בעולם הפיזי ,כהוראות פעולה למכונות ומכשירים מחוברים או כחלק מהכוונת הליך קבלת החלטות
אנושית ,IoT .אם כן ,מתייחס ליכולת של חיישנים ומכשירים לשלוח ולקבל מידע באמצעות האינטרנט.
יחד עם בינה מלאכותית ונתוני עתק ( ,)Big Dataעומד  IoTבחזית המהפכה התעשייתית הרביעית (;Industry 4.0
 – )Industrial Internetהמעבר לכלכלה מבוססת מכונות אוטונומיות המסוגלות לבצע פעולות הדומות ,או שקולות,
לפעילות אנושית – קרי לחוש ,לחשב ,לחשוב ולפעול ,והכל ללא התערבות אנושית.

תעשייה 1.0

תעשייה 2.0

תעשייה 3.0

תעשייה 4.0

טכנולוגיות מכניות,

פסי ייצור ותעשייה,

אלקטרוניקה,

אנרגיית קיטור

אנרגיה חשמלית

מחשוב ואוטומציה

חיבור קבוע של
מגוון מכשירי ייצור,
שיווק והפצה לרשת
ולמרחב הסייבר

המאה ה18-

המאה ה19-

המאה ה20-

המאה ה21-
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הטכנולוגיה שביסוד ה IoT-אינה חדשה ,שכן המונח " "IoTהוטבע ב 1999-והמכשיר הראשון שביצע פעולות
דומות נבנה כבר ב 2 .1982-למעשה ,כיוון ש IoT-מלווה את חיינו כבר שנים רבות ,עשוי הדבר לעמעם את
חשיבותו .ועם זאת ,בשנים האחרונות זכה ה IoT-לתאוצה משמעותית בשל מספר גורמים ,ובראשם :ירידה בעלות
ייצור חיישנים ושבבים; זמינות נרחבת של חיבורי אינטרנט במהירות גבוהה; ושכלול יכולות אחסון ועיבוד המידע.

3

כלומר ,לא היתה זו התקדמות טכנולוגית בתחום ה ,IoT-אלא מחירם הזול של חיישנים הוא שאפשר את פריסתם הנרחבת;

4

ההתקדמות בתשתיות האינטרנט שמאפשרת העברת מידע באופן אמין ומהיר; ופיתוחים טכנולוגים בתחומים משיקים – כעיבוד
של מידע-עתק ,טכנולוגיית ענן ,ובינה מלאכותית – הם שהובילו לפריצת הדרך וסיפקו דרכים חדשות לשימוש במידע.
האינטרנט של הדברים ( )IoTמתעתד לייצר את גל המהפכה השלישי של הרשת .בגל החיבוריות הראשון מומש הפוטנציאל
של יכולת חיבור והעברת תוכן מכל מקום בעולם לכל מקום; בגל השני ,הועבר המשקל לידי המשתמשים עצמם והתוכן הפך
לאינטראקטיבי; הפוטנציאל של גל החיבור השלישי ,אותו מביא  ,IoTהוא חיבוריות נמשכת ורציפה לא רק בין משתמשים,
אלא בין מכשירים ומכונות לבין עצמם.

אינטרנט 1.0

אינטרנט 2.0

אינטרנט 3.0

מכשירי קצה
ומשתמשים
כלקוחות של תוכן

פלטפורמות ותוכן
מבוסס-גולשים

חיבוריות נמשכת
ורציפה בין
מכשירים ומכונות

בדומה למהפכות הקודמות ,גם למהפכת החיבוריות של טכנולוגיות  IoTצפויות
השלכות מרחיקות לכת ,ישירות ועקיפות על הכלכלה והחברה ברמה המדינתית
והגלובלית .אף שלא נבקש לנבא את מלוא ההשלכות ,הרי שכבר עתה ניתן לזהות
חלק מהשלכות של מהפכת ה IoT-במגוון תחומים כגון :אוטומציה ,אוטונומיה,
נתוני עתק (עשרות מונים מאלו המוכרים כיום) ,וחיבורים חדשים בין אדם למכונה.
לצד אלה ,אנו עדים גם ליכולות זיהוי ופיקוח שטרם נראו עד כה ,הכרוכים באובדן
פרטיות ,ולשינויים יסודיים בשוק העבודה ובאופן בו אנו מנהלים קשרים בין-אישיים
וחברתיים.
כמפורט בהרחבה בחלק ב' של מסמך זה ,אין ספק כי בשנים הקרובות יביא הIoT-
לשיפור וייעול של מגוון תחומים ,ובכללם :תעשייה וחקלאות ,קידוחי גז ונפט ,בנייה,

"

בדומה למהפכות
הקודמות ,גם למהפכת
החיבוריות של
טכנולוגיות  IoTצפויות
השלכות מרחיקות לכת,
ישירות ועקיפות על
הכלכלה והחברה ברמה
המדינתית והגלובלית.

2

סטודנטים במחלקת מדעי המחשב בקרנגי מלון ( )Carnegie Melonחיברו מכונה למכירת פחיות קוקה-קולה למערכת האינטרנט של בית הספר כדי
שיוכלו לדעת האם יש פחיות במכונה ומה הטמפרטורה שלהן ,ראוJohn A. Rothchild, Net Gets Physical: What You Need to Know About :
).the Internet of Things, ABA BUS. L. TODAY (Nov. 17, 2014

3

(.Scott J. Shackelford, Governing the Internet of Things, 73 CARDOZO ART & ENTERTAINMENT 701 (2019

4

בין השנים  2004ל 2014-המחיר הממוצע של חיישנים המשמשים מכשירי  IoTצנח מ 1.30-דולרים ל 0.50-דולרים ,וההערכה היא שבשנת 2020
מחירם צנח אף ל 0.38-דולרים.
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שיווק ומסחר ,בריאות ,ותחבורה .חברת הייעוץ מקינזי ( )McKinseyלמשל ,מעריכה שבשנת  2025יתרום ה IoT-בין 3.9
ו 11.1-טריליון דולר בשנה לכלכלה העולמית ,כ 11%-מהיקפה הצפוי 5,והערכות אחרות מציעות שתרומתו תעלה על 15
טריליון דולר בשנה .בהקשר התעשייתי ,תרומתו של ה IoT-עתידה להיות הגדולה ביותר ,והוא צפוי להביא לחסכון של
כ 18%-בעלויות ולשיפור התפוקה בשיעור דומה 6,הודות ליכולת לפקח ולשלוט על כלל אמצעי הייצור ,ולהשתמש במידע
המופק לשם אופטימיזציה של תהליכי העבודה ,הייצור ,התחזוקה ,והבטיחות.

7

דוח ארגון המדינות המפותחות ( ,)OECDשהוקדש לאינטרנט של הדברים ,טען שהטכנולוגיה תוביל לקפיצת מדרגה
בהפקה של מוצרים ושירותים; יצירתם של מוצרים ושירותים חדשים; פיתוח של מודלים עסקיים חדשים; ושינויים בשרשרת
הייצור הגלובאלית ,ובראשם החזרת פעילות הייצור לכלכלות מפותחות ( )reshoringבשל פיחות חשיבותן של עלויות
עבודה נמוכות ,ומעבר ממודל של מכירת מוצרים למודל של אספקת שירותים.

8

לכן ,הנחת המוצא העומדת בבסיס מסמך מדיניות זה היא שמדינות או תעשיות שלא יערכו מראש ויקדישו
מאמצים לאימוץ הטכנולוגיה החדשה ,עשויות לאבד את היכולת להתחרות
בשוק העולמי.
ואומנם ,כבר כיום משקיעות מדינות משאבים רבים בפיתוח ופריסת הטכנולוגיה .בית
המחוקקים של ארצות הברית ,לדוגמא ,העלה לאחרונה את הצעת "חוק המוכנות
לאינטרנט של הדברים" –  9,2021הקובעת כי לאינטרנט של הדברים חלק מכריע
בעתיד כלכלת ארצות הברית ,ומטילה על רשות התקשורת הפדראלית ()FCC
לנקוט בפעולות הכנה לשימוש נרחב בטכנולוגיה ,כגון איסוף מידע על הגידול
הצפוי בשימוש באינטרנט וקביעת היקף התדרים הנדרש כדי לעמוד בביקוש.
במדינות האיחוד האירופאי ,כפי שנפרט בפרק הרביעי ,קידום ה IoT-נעשה כחלק
מתוכנית " "Industry 4.0שכוללת השקעה ממשלתית של מיליארדי יורו בתשתיות
ופיתוח כלכלי .השקעות דומות נעשו בשנים האחרונות באנגליה ,סינגפור ,קנדה,
ובמדינות מפותחות נוספות.

10

"

הנחת המוצא העומדת
בבסיס מסמך מדיניות
זה היא שמדינות
או תעשיות שלא
יערכו מראש ויקדישו
מאמצים לאימוץ
הטכנולוגיה החדשה,
עשויות לאבד את
היכולת להתחרות
בשוק העולמי.

תעשייה אינה התחום היחיד שבו  IoTצפוי להוביל לשינויים דרמטיים ,והוא עומד גם ביסודם של פיתוחים ושירותים טכנולוגיים
אחרים ,כגון :ערים ובתי חולים חכמים; מעקב והתאמה אישית של טיפולים רפואיים ומוצרים ושירותים אחרים; שיווק קמעונאי חכם;
ומוצרי צריכה חכמים ,למשל :מכשירים ביתיים ,עזרי כושר גופני ועזרי בריאות .אחד התחומים בהם השימוש ב IoT-נפוץ כבר כעת
הן בעולם והן בישראל ,הוא קידוחי הנפט והגז .כיום ,ניתן למצוא אסדות קידוח המצוידות בכ 30,000-חיישנים המספקים מידע,
מפקחים על פעולתן של עשרות מערכות ,ותורמים לאופטימיזציה של הפקת הגז ,תחזוקת האסדה ,ובטיחות ובריאות העובדים.

11

לצד היתרונות הרבים שב ,IoT-טמונים בו גם חסרונות וסיכונים עבור הפרט ,הכלכלה והחברה.
ההסתמכות על העברת מידע באמצעות האינטרנט חושפת יחידים ,חברות ,ומדינות לסיכוני סייבר – שדרגתם תלויה
בחשיבות המערכת שעושה שימוש בטכנולוגיה .בשנים האחרונות חלה עלייה תלולה בהיקף מתקפות הסייבר ,במספר
5

)( MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, THE INTERNET OF THINGS: MAPPING THE VALUE BEYOND THE HYPE (2015להלן :דוח חברת
מקנזי.)2015 ,

6

OECD Ministerial Meeting on the Digital Economy Background Report, The Internet of Things: Seizing the Benefits and
)( .Addressing the Challenges, OECD Digital Economy Papers No. 252 (2016להלן :דוח ה.)2016 ,OECD-

7

דוח חברת מקנזי.2015 ,

8

דוח ה.2016 ,OECD-

9

).IoT Readiness Act of 2021 (Feb. 11, 2021) (link

 10דוח ה.2016 ,OECD-
Mauricio Paez & Kerianne Tobitsch, The Industrial Internet of Things: Risks, Liabilities, and Emerging Legal Issues, 62 N.Y. 11
).L. SCH. L. REV. 217 (2017
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הגופים שאליהם הן מכוונות ובנזק הכלכלי שהן גורמות.
דוגמא מהעת האחרונה היא מתקפת הסייבר על חברת קולוניל (,)Colonial
שגרמה להפסקת פעילות צינור הנפט שאחראי ל 45%-מאספקת הנפט לחוף
המזרחי בארצות הברית .באותו מקרה ,לאחר שנכשלו ניסיונות החברה להתגבר
על ההתקפה ולהפעיל את הצינור בלא חיבור לאינטרנט ,נאלצה החברה לשלם
כופר לתוקפים.

"

לצד היתרונות הרבים
שב ,IoT-טמונים בו
גם חסרונות וסיכונים
עבור הפרט ,הכלכלה
והחברה.

 IoTמעורר שלושה סוגי סיכונים מרכזיים ביחס לאבטחת המידע .הראשון ,הוא יצירת אפיק לגישה לא מורשית ושימוש
פסול במידע אישי ,שעלולים לפגוע ביחיד בדרכים שונות – החל מפגיעה במוניטין ,דרך גניבת רכושו וזהותו ,ועד לפגיעה
פיזית ממש  -למשל על-ידי פריצה למכשירי בריאות (קוצבי לב לדוגמה) ומכוניות .שנית ,כיוון שמהותו של ה IoT-היא
קישור בין מכשירים ,פריצה לרשתות אלה עשויה לאפשר השתלטות על מספר רב של מכשירים מחוברים ולשימוש בהם
כבסיס לתקיפה נרחבת על מערכות אחרות .שלישית ולבסוף ,התקפה על מערכות הנתמכות ב IoT-עשויה להביא לפגיעה
בפעילותן עד כדי שיתוקן .דברים אלה חשובים במיוחד כשנעשה שימוש בטכנולוגיה לניהול מערכות קריטיות ,דוגמת:
מערכות חשמל ומים ,מערכות בריאות ,מתקני כימיקלים ,ומערכות פיננסיות .איום הסייבר תקף ביתר שאת במדינת
ישראל ,בה נוסף לסיכון של התקפות מצד גורמים פליליים ,הרווח בכל מדינה ,קיים סיכון מהותי ומשמעותי של התקפות
מצד מדינות וארגונים עוינים למדינה.

תעשייה,
ייצור ומסחר

תשתיות וערים

⋅ חיבוריות של מכונות ותהליכי ייצור
מייצרת סיכונים חדשים.
⋅ צפי לדיווח-חסר על מתקפות.
⋅ קושי להעריך את הסכנה האמיתית
של פריצות אבטחה בתחום התעשייה
והקמעונות מכיוון שהנפרצים נוטים
להמעיט בהערכת רמת הסיכון.

מעקב במרחב
הציבורי

אתגרי סייבר
ופרטיות של
טכנולוגיות IoT

⋅ מתקפות כנגד תשתיות חשמל ומים.
מומחים מזהירים מפריצות לרשתות
החשמל וצינורות הגז הטבעי .סיכונים
חדשים עם התרחבות בניה וערים חכמות.
⋅ תשתיות חכמות אינן רק חשופות
לפריצות אלא גם לבאגים בתוכנה אשר
עלולים לשתק או לשבש את פעילותם.
⋅ מעט ערים מבצעות בדיקות של אבטחת
סייבר ,ולרבות יש אבטחה חלשה.

מכשור רפואי
⋅ האבטחה הקיימת במכשירים רבים
ובבתי חולים מפגרת מאחורי זאת
הקיימת בתעשיות אחרות.
⋅ בתי חולים בישראל ובעולם מהווים
יעדים לתקיפות סייבר.
⋅ מומחים מעריכים כי למעלה מ80%-
ממכשירי ההדמיה הרפואיים שמכילים
 IoTאינם מאובטחים כראוי.

⋅ הרשתות האלחוטיות אשר משמשות
להעברת אותות ממצלמות אבטחה
עלולות להיות לא-מאובטחות כראוי.
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 IoTמעורר חששות רבים גם לאור האפשרות של פגיעה בפרטיות ,כתוצאה מהיקף ורגישות המידע אותו ניתן
לאסוף על אנשים ,במרחב הביתי או במרחב הציבורי .פריסה נרחבת של חיישנים במרחב הציבורי ושימוש בחיישנים
במכשירים ביתיים מספקים לגופים מסחריים ומדיניים מידע בלתי-נדלה אודות יחידים – פרטיהם האישיים ,אורח חייהם,
מאפייני אישיותם ,מצבם הגופני ,ובריאותם .למצב עניינים זה עשוי להיות נזק כפול :ראשית ,יחידים עלולים לבצע פעולות
מסוימות ולהימנע מאחרות רק בשל הידיעה שמעשיהם חשופים; ושנית ,המידע עלול להשפיע על החלטות של אחרים
– כמעסיקים ,חברות ביטוח ,ובנקים – ביחס ליחיד.
 IoTכרוך בהעברה ,אחסון ,ועיבוד של שלל פרטים אישיים על אודות היחיד .נוסף על-כך ,ניתוח ועיבוד של המידע מאפשר
לדעת פרטים ומאפיינים רבים נוספים על אודות אישיותו ,מצבו הפיזי והנפשי ,הרגליו ,והתנהגותו של היחיד .כל זאת,
כשחיישנים רבים מצויים במרחב הציבורי ,באופן שמונע מהיחיד אפשרות מעשית שלא לספק מידע אודותיו .שילוב היבטים
אלה הוביל חוקרים להשערות שונות אודות אופן קיומו של היחיד ב"עולם המחובר" – זה שבו פרוסים שלל מכשירים
וחיישנים המנטרים את היחיד וסביבתו והמתקשרים בינם לבין עצמם.
בקצהו האוטופי של העולם המחובר ,בעידן ה IoT-ליחיד פנאי רב בהרבה מזה שיש לו היום ,כשצרכיו מסופקים באופן
מידי על-ידי רובוטים ומכונות אוטונומיות ,שפעמים רבות יודעים מה יהיו רצונותיו לפני שהוא עצמו מודע להם .בעולם זה,
אנשים כמעט ואינם נדרשים לבצע עבודה פיזית ,הגברת היעילות מאפשרת שיפור ניכר של תנאי הסביבה ,איכות המים
והאוויר ,התחבורה הציבורית ,הגודש בכבישים ,ומערכת הבריאות .מוצרים ושירותים מותאמים אישית לצרכיו של היחיד,
והחיים הופכים נוחים ,מהנים ,ופשוטים בהרבה.
בקצה הדיסטופי של עידן  IoTהעולם המחובר ,הוא עולם "אורווליאני" ,שבו מדינות וחברות עוסקות במעקב וניטור
בלתי פוסק של היחיד; כאשר יחידים שמתנהגים בבית או מחוצה לו באופן שנתפס כבלתי הולם ,או מביעים דעה שמחוץ
לקונצנוס הציבורי ,נענשים בדרכים שונות :החל מפגיעה בפוטנציאל התעסוקה שלהם וקשריהם החברתיים ,דרך מגבלות
על תנועתם ועל ההשתתפותם בפעילות ציבורית ,ועד ענישה פלילית .בהתאם ,אנשים מפעילים צנזורה עצמית נרחבת
בהתנהגות ובדיבור ,שמגבילה ,עד כדי מעלימה ,את האוטונומיה האישית והפוליטית שלהם .ואומנם ,יש הרואים את
תחילת התממשות העולם הדיסטופי במערכת הדירוג החברתי של ממשלת סין ,המבוססת על שימוש נרחב בחיישנים,
ובה ציון נמוך עשוי לשלול מהיחיד אפשרויות תנועה ,העסקה ,ורישום ללימודים.
שני העולמות – האוטופי ודיסטופי – אינם שוללים האחד את השני ,אלא יכולים להתקיים במקביל .מכאן ,שהתקדמות לעבר
האחד עשויה להיות גם התקדמות לעבר האחר .בהתאם ,מעבר לדיון בסוגיות הפרטיות ,החלטות בדבר פריסתם והפעלתם
של חיישנים ,וכן אודות גישה ,שליטה ,ושימוש במידע צריכות להיעשות תוך מודעות להשלכות העומק והרוחב שלהן.
נוסף על הפגיעה בפרטיות IoT ,כרוך גם בסיכונים אחרים בתחום הצרכנות והאפליה .ההסתמכות הגוברת של
צרכנים על תפקודם של חיישנים חושפת אותם לסיכונים נוספים וחדשים .זאת ,לרוב ,מבלי להשית אחריות מקבילה נוספת
על יצרנים וספקי שירותים 12.בנוסף ,כיוון שמרבית מכשירי הצריכה הרלוונטיים אינם מצוידים במסך או מקלדת ,האפשרות
לספק לצרכנים אפשרויות בחירה ולקבל את הסכמתם המודעת נפגעת מהותית 13.המידע הרב שנאסף מעמיד ספקים
בעמדת כוח משמעותית עוד יותר אל מול הצרכן ומאפשר להם לקבוע תנאים חוזיים המיטיבים עמם במיוחד .לבסוף,
מכירת המידע לצדדים שלישיים ,כחברות ביטוח ,בנקים ,ומעסיקים ,עלולה לאפשר דרכים חדשים להפלות אוכלוסיות
מוחלשות ,בין אם במכוון או שלא .זאת ,למשל ,לא על סמך נתונים ישירים אודות מין ,גזע ,דת ,או מוגבלות פיזית ,אלא על
יסוד מידע המעיד על מאפיינים אלה באופן עקיף.

14

Rebecca Crootof, The Internet of Torts: Expanding Civil Liability Standards to Address Corporate Remote Interference, 69 12
)( DUKE L.J. 583 (2019להלן.)Crootof-2019 :
( FTC Staff Report, “Internet of Things” (January 2015) 13להלן :דוח ה.)2015 ,FTC-
 14שם.
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יתר על-כן ,היכולת של ספקים לצבור מידע אודות לקוחותיהם עשויה לרכז בידם כוח רב שייפגע מהותית בתחרות .כך ,בהקשר
התעשייתי ,ספקים של מכונות ומכשור תעשייתי צפויים לעבור ממודל של מכירה למודל של שירותים .מודל אחרון זה מאפשר לספק
לצבור מידע ,לבצע התאמות אישיות ללקוחותיו ,ולעמוד בצורה מיטבית בצרכיו של כל לקוח .ואולם ,ככל שהבעלים של המידע
הוא הספק לבדו – כלומר ,כשהלקוח אינו יכול להעביר את המידע שהצטבר למתחריו של הספק – אלו יתקשו להתחרות באיכות
השירות של הספק הקיים ,לעיתים עד כדי היווצרות מונופול 15.בדומה ,ככל שהלקוח משתמש ביותר מסוג אחד של מכונות מאותו
הספק וכשעל המכונות לתקשר האחת עם השנייה ,מוגבלת היכולת של הלקוח להתקשר עם ספק אחר ביחס לאחת מהמכונות
בלבד ,כיוון שהיכולת של מכונות מספקים שונים לתקשר האחת עם השנייה אינה מובטחת ,ובמקרים רבים ספק אם תתקיים.

16

***
הפרק הראשון של מסמך מדינות זה יפרט את השימושים השונים של  ,IoTתוך חלוקתם לתחומים :תעשייה ,מסחר
וחקלאות; תחבורה ,תשתיות ובנייה; רפואה; קידוחים ומכרות; וצרכנות.
הפרק השני יוקדש לתשתיות הדרושות לשם פעילותו של ה .IoT-מהות הטכנולוגיה ,כאמור ,היא פרישה של חיישנים
ומכשירים הקולטים מידע על אודות הסביבה ומעבירים אותו לשם עיבוד ואחסון במקום אחר .ממאפיינים אלה נובעות גם
דרישות התשתית :מרכיבי חומרה ,כחיישנים לקליטת מידע; אמצעי-זיהוי ,כתגי זיהוי רדיו ( ,)RFIDכתובות ניתוב גלובליות
( ,)IPv6ומספרי טלפון; תקשורת אינטרנטית אלחוטית וסלולרית; ושירותי אחסון ועיבוד מידע ,ובפרט שירותי ענן .היבט
נוסף של  ,IoTשיידון בפרק השני ,הוא הבטחת היכולת של מכשירים ומערכות לתקשר האחד עם השני ,קרי :תפעוליות-
בינית ( .)interoperabilityבהקשר זה ,לתעשייה ולמדינה חלק חשוב באיזון בין הרצון ליצור סטנדרטיזציה בתקשורת
מחד גיסא ,ובין החשש שקביעת סטנדרטים מחייבים תמנע התקדמות טכנולוגית מאידך גיסא.
הפרק השלישי סוקר את האתגרים החברתיים-כלכליים של הגידול הצפוי בפרישת מכשירי  IoTומציג המלצות מדיניות
לפיתוח רגולציה ייעודית במישורים הבאים :אבטחת סייבר ,הגנת פרטיות ומידע ,דיני צרכנות ,הגבלים עסקיים ,הגנת
סביבה וקיימות.
הפרק הרביעי של המסמך מציע צעדי מדיניות נוספים לעידוד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות  IoTבישראל ,כגון :מענקים
ותמריצים לעידוד מחקר ,פיתוח ויישום מערכות  ,IoTשיתוף נתונים מצד המדינה ופיתוח ההון האנושי והכשרות מקצועיות
בתחומים טכנולוגיים רלוונטיים.

( European Commission, Preliminary Report - Sector Inquiry into Consumer Internet of Things, SWD 144 (2021) 15להלןEU :
.)Inquiry-2021
.Crootof-2019 16
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פרק 1
טכנולוגיית  IoTומגוון השימושים בה
א – IoT .מאפיינים והגדרות ראשוניות
לאינטרנט של הדברים מספר הגדרות שונות וטרם נפנה לסקירת השימושים והאתגרים שכרוכים בהטמעת טכנולוגיה
זו ,נעמוד בקצרה על מאפייניה המרכזים.
רשות הסחר הפדרלית של ארצות הברית ( )FTCהגדירה בשנת  2015את ה IoT-כ" :מכשירים וחיישנים – למעט מחשבים,
טלפונים חכמים וטבלטים – שמתחברים ,מתקשרים ,או מעבירים מידע עם או בין האחד והאחר באמצעות האינטרנט",

17

והיא כוללת בהגדרה זו תגי זיהוי רדיו ( ,)RFIDרשתות חיישנים ,ומכונות ומנועים המחוברים לאינטרנט.

18

הגדרה דומה ניתנה על-ידי ה ,OECD-ולפיה  IoTהוא" :מערכת אקולוגית ( )Ecosystemשבה אפליקציות ושירותים
מונעים על-ידי איסוף מידע ממכשירים החשים ומתממשקים עם העולם הפיזי" 19,והוא מתקיים כחלק ממערכת אקולוגית
טכנולוגית הכוללת שירותי ענן וניתוח נתוני עתק מבוססי-אינטרנט 20.הספרות המשפטית מדגישה גם היא מאפיינים
אלה של ה IoT-ורואה בו ,לדוגמא :מערכת של מכשירים פיזיים ,בהם מוטמעים חיישנים ,תוכנות ,וטכנולוגיות תקשורת,
המאפשרים תקשורת עם פלטפורמות או מכשירים אחרים באמצעות האינטרנט.

21

כלומר IoT ,הוא מערכת המורכבת מחיישנים (או מכשירים דומים) הקולטים מידע מהסביבה – כגון מידת הלחות
באוויר ,קצב פעימות הלב ,או מיקומם של חפצים – ומעבירים אותו למכשירים אחרים לשם עיבודו ואחסונו.
המידע המעובד נועד לרוב להשפיע על פעולות בעולם הפיזי ,כהוראות פעולה למכונות ומכשירים מחוברים
או כחלק מהכוונת הליך קבלת החלטות אנושית .על כן ,יש הרואים חפיפה נרחבת בין מערכות  IoTלבין מערכות
המכונות  ,Cyber-Physical Systemsהמשלבות בין העברת מידע במרחב הסייבר עם חישה והשפעה במרחב הפיזי.

22

ואולם ,בעוד שעיבוד המידע והשפעתו על פעולת מכונות וקבלת החלטות מהווים חלק מהמערכת האקולוגית שבה פועל
ה ,IoT-רכיבים אחרונים אלה מבוצעים על-ידי טכנולוגיות משיקות – כניתוח מידע-עתק ובינה מלאכותית – שאינן מהוות
חלק אינטגרלי מה IoT-עצמו.
את שלבי פעולתו של  IoTניתן ,אם כן ,לתאר כלהלן( :א) פריסתם של חיישנים ומכשירים נוספים הקולטים מידע מהסביבה;
(ב) קליטת המידע; ו(-ג) העברת המידע באמצעות האינטרנט לשם אחסון ועיבוד .לאחר העברת המידע ,כאמור ,המידע
מעובד במטרה להשפיע על פעולתן של מכונות ועל קבלת החלטות אנושית בזמן אמת .לבסוף ,צברי מידע שמאוחסנים
לאורך זמן מאפשרים ניתוחים נוספים לשיפור או ייעול של תהליכים ומערכות.

 17ראו :דוח הdevices or sensors —other than computers, smartphones, or tablets—that connect, communicate“( 2015 ,FTC-
.)”or transmit information with or between each other through the Internet
 18שם.
 19ראו :דוח הIoT refers to an ecosystem in which applications and services are driven by data collected from"( 2016 ,OECD-
.)"devices that sense and interface with the physical world
 20שם.
.Advent of artificial intelligence programs, big data, and internet of things (IoT), 1 Information Law § 1:13 (Dec. 2020) 21
Greer et. al., CYBER-PHYSICAL SYSTEMS AND INTERNET OF THINGS (NIST special publication, 2019) (link) (“Through cyber- 22
.)”physical systems, the physical world is linked with the virtual world to form an Internet of Things, Data and Services
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לאור האמור לעיל ,וכפי שנפרט בפרק השני ,פעילותה של המערכת תלויה במספר גורמים .ראשית ,קיומם של חיישנים
זולים ,הפועלים על מתח נמוך ,ומאפשרים שימוש בטכנולוגיה במוצרים שעלותם זולה ובלא צורך בחיבור
למקור חשמל חיצוני .ואומנם ,בשנים האחרונות חלה ירידה של עד  70%בעלותם של חיישנים 23,ויש המעריכים שעד
שנת  2025יגיע מספר המכשירים מבוססי חיישנים בעולם לטריליון.

24

שנית ,שימוש אפקטיבי במידע מחיישנים ומכשירים שונים מחייב יכולת זיהוי חד-ערכי של מקור המידע
המועבר ,למשל ,על-ידי שימוש בתגי זיהוי רדיו ( )RFIDוברקוד; כתובות  25;MACכתובות ניתוב גלובליים ( )IPכ;IPv6-
וכתובות ספציפיות כשמות מתחם ( )Domain Namesומספרי טלפון.

26

שלישית ,על החיישן להיות מסוגל להעביר את המידע באופן רציף ואמין למחשבים ושרתים מרוחקים
באמצעות האינטרנט .בעוד שמכשירים מרוחקים צפויים להשתמש ברשתות סלולריות ( ,)G3/G4/G5מכשירים
הפועלים בסביבה מבוקרת – הבית ,המשרד ,או המפעל – יוכלו להסתמך על תשתית אינטרנט קווית (נחושת ,כבלים,
סיבים) או רשתות  Wifiהפועלת בתדרים אחרים ( ,)GHz 5 – 2.4שהשימוש בהן הינו חינם ואינו דורש רישיון .נוסף
לאלה ,תקשורת בין מכשירים קרובים עשויה להתבצע גם באמצעות תקשורת אלחוטית קצרת טווח ,כBluetooth :
ו .NFC-מגוון דרכי התקשורת והזמינות הגוברת של תקשורת פס-רחב מהווים גם הם חלק מהסיבות לעליית חשיבותו
של ה IoT-בשנים האחרונות.
רביעית ,העברת המידע מבוססת על יכולת פתיחות הדדית וסטנדרטיזציה של העברת מידע בין מגוון של
מכשירים ותשתיות .תקשורת בין מכשירים באותה רשת ,וביתר שאת תקשורת בין מכשירים ברשתות שונות ,מחייבת
קיומה של "שפה משותפת" .שני הפתרונות המרכזיים שהוצעו לבעיה זו ,הם יצירת סטנדרטים מקובלים ושימוש במערכות
או פלטפורמות שיכולות לתרגם מידע מרשתות ו"שפות" שונות לכדי שפה משותפת.

27

הדרישה החמישית והאחרונה לפעולתו של  ,IoTוזו שבאמצעותה מופקת התועלת מהמידע שנאסף ,היא
עיבודו בזמן אמת ולאחר מעשה .ואכן ,סיבה מרכזית נוספת לחשיבות הגוברת לה זוכה  IoTבשנים האחרונות היא
התקדמות טכנולוגית בתחומי הניתוח והעיבוד של נתוני-עתק והבינה המלאכותית .כיוון שלמרבית החיישנים אין יכולות
עיבוד עצמאיות ,פעולות אלה מבוצעות לרוב באמצעות שירותי ענן ,שהם חלק חיוני מ.IoT-

28

ב .מגוון השימושים והתועלות של טכנולוגיית :IoT
לאינטרנט של הדברים יישומים במגוון נרחב של תחומים .בחלק זה נסקור את השימושים העכשווים ואלה הצפויים
בעתיד הנראה לעין בטכנולוגיה ,וזאת בתחומים הבאים( :א) תעשייה ,מסחר ,וחקלאות; (ב) תחבורה ,תשתיות ,ובנייה
(ובכללם ,ערים חכמות); (ג) רפואה; (ד) צרכנות; ו(-ה) קידוחים וכרייה .מטרת חלק זה ,נבהיר ,אינה לספק רשימה מלאה

 23ראו :דוח חברת מקנזי .2015 ,עם זאת ,העלייה במחירי חומרי הגלם והשבבים בשנה האחרונה עשויה לפגוע במגמה זו (קישור לידיעה באתר Bloomberg
).(2021
Scott R. Peppet, Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and 24
).Consent, 93 TEX. L. REV. 85 (2014
 25מזהה ייחודי הצרוב ברכיבי חומרה לתקשורת נתונים בעת הייצור (כרטיסי רשת ,מודמים וכו').
 26דוח ה.2016 ,OECD-
 27דוח חברת מקנזי.2015 ,
Peter Swire & Jesse Woo, Privacy and Cybersecurity Lessons at the Intersection of the Internet of Things and Police Body- 28
Worn Cameras, 96 N.C. L. REV. 1475 (2018); Daniel Burrus, The Internet of Things is far Bigger than Anyone Realizes, WIRED
).(Nov. 2014
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של השימושים השונים ,אלא להמחיש את נחיצותה של היערכות מדינתית מקיפה לצורך מיצוי תועלותיה הפוטנציאליות
של הטכנולוגיה ולהתמודדות עם האתגרים המורכבים שהיא מעוררת.

1.תעשייה ,מסחר ,וחקלאות
תרומתו העיקרית של  IoTהיא בתחומי התעשייה ,המסחר ,והחקלאות ,שיחדיו
מהווים כמחצית מסך תרומתו הצפויה לכלכלה העולמית 29.ככלל ,השימוש בIoT-
בהקשר התעשייתי צפוי לספק תועלת של כ 3.7-טריליון דולר ויותר בשנה לכלכלה
העולמית .כל זאת ,בעיקר ,בשל חסכון של עד  20%בעלויות האנרגיה ושל כ18%-
בכלל העלויות ,ושיפור יעילות העבודה בשיעור של עד .25%

30

תעשייה
 IoTצפוי להוביל לשינוי מהותי בתעשייה ,בשל תרומתו בניטור ,תפעול וייעול
פעולתם של מערכות ,מכונות ,תהליכי תחזוקה ומלאי ,וגם עובדים.
אחת התרומות המרכזיות של שילוב טכנולוגיית  IoTבתעשייה היא אופטימיזציה של
תפעול המערכות .חיישנים הממוקמים בחלקיו השונים של מפעל ,למשל ,מאפשרים

"

 IoTצפוי להוביל
לשינוי מהותי
בתעשייה ,בשל
תרומתו בניטור,
תפעול וייעול
פעולתם של
מערכות ,מכונות,
תהליכי תחזוקה
ומלאי ,וגם עובדים.

מעקב ,ניטור ,ופיקוח שוטפים על פעולת המכונות ורצף העבודה
באופן שמאפשר שינויים בזמן אמת של פעולת המכונות ושל דפוסי

תיבה  :1יכולות  IoTבניטור עובדים ניטור
עובדים

לחות כדי לבצע אופטימיזציה של עבודות הצביעה .כך ,כשהחיישנים

עובדי חברת בנק אוף אמריקה ()Bank of America
עונדים תגי-זיהוי המכילים מיקרופון ,Bluetooth ,גלאי
תנועה ,וקרן אינפרה אדומה .חיישנים אלה לא מקליטים
את תוכן השיחות ,אלא מעריכים את טון הדיבור של
העובדים .טון גבוה וקצב דיבור מהיר מעידים על דובר
נרגש ומלא תשוקה .בנוסף ,באמצעות הקרן האינפרה
אדומה מזהים החיישנים את המיקום היחסי של עובדים
המדברים האחד עם השני ,כשלדוברים שאחרים פונים
אליהם בשעה שהם מדברים מיוחסת אישיות דומיננטית.

העבודה .חברת ג'נרל מוטורס ( ,)GMלדוגמא ,משתמשת בחיישני
המותקנים במפעל מראים שתנאי הלחות אינם מיטביים ,עבודת
הצביעה מנותבת לחלק אחר במפעל באופן שמפחית את הצורך
בצביעה מחדש .בדומה ,חברת הארלי דיווידסון ()Harley-Davidson
משתמשת בחיישנים לביצוע התאמות למהירות המאווררים במפעל
באופן שמבטיח תנאי לחות המאפשרים צביעה עקבית ומדויקת.

31

בנוסף ,שימוש בברקוד ובתגי רדיו מאפשר להכווין עובדים לאזורים
או מוצרים מסוימים .לדוגמא ,השימוש של חברת אמזון ()Amazon
ברובוטים אוטונומיים המעבירים ציוד ממקום עבודה אחד לאחר,
מבוסס על חיישנים דומים IoT 32.מאפשר גם ניטור של מיקום ,פעולות,
וביצועי עובדי החברה (ראו תיבה  )1או לספק התראה בזמן אמת
על קרבתם לאזורים או חומרים מסוכנים בכדי לשמור על בריאותם.
תרומה חשובה נוספת של הטכנולוגיה היא בתחום תחזוקת המכונות.
השימוש בחיישנים מאפשר ניטור רציף אחר המכונות ,ומאפשר
מעבר ממודל של תיקון ותחלופה למודל של צפייה ומניעה מראש
של תקלות .כלומר ,השימוש בחיישנים מאפשר ביצוע תחזוקה

חברה אחרת ,שהשתמשה בחיישנים לניטור מיקום
העובדים ,מצאה שעובדים מעורים חברתית הם בעלי
ביצועים טובים יותר מעובדים המבלים את מרבית זמנם
במשרד .לטענת מנכ"ל חברת סוציומטרי סולושיינס
( )Sociometric Solutionsניתן לדעת האם עובד
צפוי לעזוב את החברה על-פי דפוס התנועה שלו
בשעות העבודה.
פרופסור אלכס פנטלנד ( ,)Pentlandמהמכון הטכנולוגי
במסצ'וסטס ( ,)MITטוען שמידע שנאסף מחיישנים
שהותקנו על תגי עובדים בעת אירוע קבלת פנים
אפשר זיהוי מראש של הצוות שינצח בתחרות מקצועית
שנערכה בחברה.
ראוScott R. Peppet, Regulating the Internet :
of Things: First Steps Toward Managing
Discrimination, Privacy, Security, and
Consent, 93 Tex. L. Rev. 85 (2014).

 29דוח חברת מקנזי.2015 ,
 30שם; דוח ה ,Burrus ;2016 ,OECD-לעיל ה"ש .29
 31דוח חברת מקנזי.2015 ,
 32דוח ה.2016 ,OECD-

19

פרק 1
טכנולוגיית  IoTומגוון השימושים בה

האינטרנט של הדברים ( )IoTבישראל
תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

"

המתוזמנת באופן פרטני ומותאמת אישית בניגוד לזו המבוססת על לוח זמנים
קשיח וקבוע מראש .כבר היום ,מפעלים שונים משתמשים בחיישנים כדי לבצע
זיהוי מוקדם של בעיות במכונות הייצור לשם מיטוב התחזוקה והפחתת עלויות.

33

בישראל ,חברת איגוואזיו ( )Iguazioמציעה מערכת המשתמשת במידע מחיישנים
כדי לזהות דפוסי התנהגות שבעבר הובילו לתקלות ומשתמשת במידע זה כדי
למנוע מראש התרחשותן של תקלות דומות .באופן דומה ,חברת אוגורי ()Augury
הישראלית מפתחת מערכת המנטרת מכונות בזמן אמת ומזהה תקלות לפי הקולות
אותם הן מפיקות.

34

תרומה מרכזית נוספת של טכנולוגיות  IoTלייעול והגברת תפוקות בתחום התעשייה
היא הפחתת עלויות תחזוקה למכונות הנמצאות מחוץ לסביבת המפעל .לדוגמא,
חברת אייר-צ'יינה ( )Air Chinaהתקינה במטוסיה מערכות שעוקבות אחר ביצועי
הטיסה בזמן אמת ,משפרות את יעילות הטיפול במטוסים ,ומפחיתות משמעותית
את פרק הזמן שהמטוס נדרש להישאר על הקרקע לצורך טיפולים.

35

השלכה מהותית
של היכולת לנטר
ולתקשר עם מכונות
באופן רציף ,היא
שינוי במודל העסקי
של חלק מספקי
הציוד התעשייתי –
ממודל של מכירה
למודל של אספקת
שירותים ותחזוקה
שוטפת.

היבט נוסף של שימוש בחיישנים הוא ניהול ואופטימיזציה של המלאי הנמצא במחסנים .חיישנים המזהים גובה ומשקל
מאפשרים אוטומציה של חידוש המלאי ומפחיתים את הצורך בכוח אדם .למשל ,חברת וורת' ארצות הברית (,)Wurth USA
העוסקת באספקת חלקי רכבים ,משתמשת במערכת המצלמות החכמות " "iBinsכדי לעקוב אחר המלאי שבמחסני
החברה ,ומידע זה מועבר למערכת ניהול המלאי שמזמינה אספקה באופן אוטומטי.

36

השלכה מהותית של היכולת לנטר ולתקשר עם מכונות באופן רציף ,היא שינוי במודל העסקי של חלק מספקי הציוד
התעשייתי – ממודל של מכירה למודל של אספקת שירותים ותחזוקה שוטפת .על-פי מודל אחרון זה ,ספקי הציוד יבצעו
עדכוני תוכנה ותחזוקה שוטפים של המכונה ,ישתמשו במידע שנאסף כדי לשפר את השירות שניתן ללקוחות ,יציעו
פתרונות פרטניים ללקוחותיהם ,ויתמחרו את המכונה על-פי היקף השימוש בפועל.

37

מסחר וקמעונאות
תחום נוסף שבו לאינטרנט של הדברים צפויה להיות השפעה משמעותית הוא תחום המסחר והקמעונאות .דוגמא אחת,
שנעשה בה כבר שימוש נרחב בפועל ,היא שימוש ב GPS-כדי לעקוב אחר מיקומם ופעילותם של עובדי החברה – החל
מצוותי התקנה ותיקונים ועד סוכני מכירות ושיווק .כך ,חברת  ,US Fleetשהוקמה כבר בשנת  ,2005מציעה שירותי
מעקב אחר ציי רכב ומספקת ללקוחותיה דוחות על מספר רב של נתונים ,דוגמת :נהיגה אגרסיבית ,התחלה והפסקה של
נסיעה ,וכמות הזמן בלא מעש ( 38.)idlingעל פי חברת מקינזי ,היבט זה לבדו של  IoTצפוי להעלות את תפוקת העובדים
בכ.20%-
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 IoTמאפשר גם מעבר לתשלום אוטונומי ,במסגרתו עגלות הקנייה מזהות את המוצרים המוכנסים לעגלה ,מחייבות את
הלקוח באמצעות הטלפון הנייד שלו ,ומאפשרות יציאה מהחנות בלא מעבר בקופות .מימוש הפוטנציאל של הטכנולוגיה
במלואו צפוי להפחית את דרישות כוח האדם בחנויות בכ 75%-ואת זמן ההמתנה בתורים בכ .80%-השימוש בחיישנים

 33דוח חברת מקנזי.2015 ,
 34ראו :מגזין רשות החדשנות מס' .https://innovationisrael.org.il/magazins/4504 ,11
 35דוח חברת מקנזי.2015 ,
 36שם.
 37שם.
 38קישור לסקירת טכנולוגיות מסוג זה באתר .)2021( ConnecTeam
 39דוח חברת מקנזי ,Peppet ;2015 ,לעיל ה"ש .25
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בתוך החנות לשם מעקב אחר התנהגות ותנועת הלקוחות מאפשר גם אופטימיזציה של פריסת המוצרים והתאמה אישית
של פרסום וקידום מכירות ,ואלה צפויים לשנות מהותית את סביבת וחווית הקנייה 40.לדוגמא ,חברת AWM SmartShelf
מציעה מדף חכם המצויד בחיישנים אופטיים ,שיכול לזהות את הגיל ,המגדר ,והמוצא של הלקוח ,להציג מחירים בהתאם
(כלומר" ,אפליית מחירים" על בסיס מאפיינים פרסונליים) 41,ולהעביר מידע נוסף ללקוחות .המעקב אחר הלקוחות בחנות
תורם גם למניעת גניבות ,ועשוי למנוע אובדן מוצרים בהיקף של  1%מכלל הסחורה הנמכרת.
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מגוון מערכות  IoTבמסחר
אופטימיזציה של
פריסת החנות

רובוטים
חיישנים
מדפים חכמים

קופה אוטומטית

לבסוף ,ובדומה להקשר התעשייתי ,לאינטרנט של הדברים צפויה להיות תרומה בניהול המלאי גם בתחום הקמעונאי,
ולמעבר למודל של חידוש המלאי על-בסיס מידע מזמן אמת .זאת ,בניגוד למצב בו חידוש המלאי נעשה לפי לוח זמנים
קבוע מראש.

43

 40קישור לידיעה באתר .)2021( VOX
 41לדיון באפליית מחירים והאופן בו טכנולוגיות  IoTתומכות ומחזקות תופעה זו ,ראו להלן פרק .IIIג.
 42דוח חברת מקנזי.2015 ,
 43שם.
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חקלאות
בתחום החקלאות קיימים שימושים מגוונים לאינטרנט של הדברים .למשל ,שימוש בחיישנים העוקבים אחר תנאי הקרקע
כדי לקבוע את עומק הקרקע המיטבי לזריעה ,עשוי לתרום לעלייה של עד  25%ביבול IoT .תורם גם למיטוב ההשקיה,
ייעול פעולות ריסוס קוטלי חרקים ,ניטור בריאותם והאכלתם של בעלי-חיים; 44ומאפשר שימוש ברובוטים למיון צמחים,
זיהוי תבואה רקובה ,קציר ,חליבה אוטונומית של פרות ,וניקוי אורוות ודירים 45.מערכת קרופס ( ,)CropXלדוגמא ,היא
פיתוח ישראלי הכולל פריסת חיישנים באדמה לבחינת מצב הקרקע לשם חסכון במים ודשן ,השאת היבול ,ושיפור מצבה
של האדמה.

איך ה IoT-ממציא מחדש את החקלאות המודרנית
הפצה אוטומטית

מידע חכם
ניטור שטח

זיהוי מחלות

סחף קרקע

מחסור מים
ניתוח יבול

רמת פוריות משתנה

 44שם.
 45דוח ה.2016 ,FTC-
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2.תחבורה ותשתיות ערים חכמות
בתחומי התחבורה ,התשתיות והבנייה ,ובכלל זה הערים החכמות ,צפויה תרומתו הכלכלית של ה IoT-להיות השנייה
בהיקפה.
רכבים אוטונומיים
עבור רבים ,רכבים אוטונומיים מהווים דוגמא מרכזית לפוטנציאל של  .IoTרכבים
אוטונומיים מצוידים במספר רב של חיישנים ואלה מספקים מידע על מצב הרכב,
תנאי הדרך ,רכבים אחרים ,והולכי רגל .מידע זה מעובד על-ידי מערכת בינה
מלאכותית ,שמפעילה את הרכב באופן אוטונומי .בנוסף ,לרכבים אוטונומיים
יכולת לשדר ולקבל מידע בזמן אמת ממערכות אחרות ,כגון רמזורים ועמודי תאורה
חכמים ,והם צפויים להפחית משמעותית את העומס בכבישים ואת כמות תאונות
הדרכים .רכבים אוטונומיים עשויים גם לשנות את מודל השימוש ברכב – ממודל
של בעלות פרטית לכזה בו חברות מסחריות מחזיקות בצי של רכבים והשימוש

"

רכבים אוטונומיים,
אם כן ,הם חלק
חשוב מהפוטנציאל
הטמון ב IoT-בכלל
וב"עיר החכמה"
בפרט.

בהם מוצע כשירות.
רכבים אוטונומיים ,אם כן ,הם חלק חשוב מהפוטנציאל הטמון ב IoT-בכלל וב"עיר החכמה" בפרט .יתר על-כן ,שימוש
נרחב ברכבים אוטונומיים מחייב תשתית התומכת בחיבור הרכב האוטונומי לאינטרנט ולמכשירים נוספים בעיר החכמה.
ועם זאת ,האתגרים המרכזיים שמעלים הרכבים האוטונומיים ,הן בהקשר הטכנולוגי והן בהקשר הרגולטורי ,אינם עוסקים
ב IoT-אלא בתחום הבינה המלאכותית המנווטת את פעולותיהם – יכולתה לשלוט ברכב באופן יעיל ובטיחותי והאפשרות
להשית אחריות משפטית ,אזרחית ופלילית ,על פעילותה.
ערים ותשתיות חכמות
בצד רכבים חכמים ,ערים חכמות הן תחום נוסף שבו טכנולוגיות  IoTעתידות למלא תפקיד מרכזי .היבט אחד של העיר
החכמה הוא תחבורה ציבורית חכמה .ככלל ,עד  70%מהזמן שנדרש לנוסעים להגיע ליעדם הרצוי הוא "זמן חציצה"
( – )Buffer Timeהזמן שבין המועד בו מגיע הנוסע לתחנה ועד שהאוטובוס או הרכבת שמובילים ליעדו יוצאים ממנה.
שימוש בחיישנים המספקים מידע אמין בדבר מיקום וזמן הגעה צפוי של התחבורה הציבורית עשוי לצמצם משמעותית
את משכו של פרק זמן זה.
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רמזורים חכמים ,המשתמשים בחיישנים כדי לנתר אחר עומס התנועה ותנאי הדרך הוכחו כמפחיתים משמעותית את
העומס בכבישים ,ומשמשים גם כאמצעי לנתב נהגים הרחק מאזורים בהם תנאי הנהיגה אינה מיטביים .דוגמא לכך היא
מערכת סקוט ( ,)SCOOTשהותקנה בעיר לונדון ,ושמשתמשת במידע זמן אמת על היקף השימוש בכבישים כדי לשלוט
ברמזורי התנועה בעיר .למערכת מיוחס שיפור של  12%בזרימת התנועה והצלחתה הביאה לאימוצה בערים נוספת,
דוגמת :בייג'ין ,סאו-פאולו ,וטורונטו 47.דוגמא נוספת היא מערכת נו טראפיק ( ,)No Trafficשפותחה בישראל .המערכת
נפרסת בצמתים מרומזרים ,אוספת מידע על רכבים בסביבת הצומת ,ומתקשרת עם הרכבים ועם מערכת ניהול הרמזורים
לשם הפחתת העומס ושיפור הבטיחות.
תאורת רחוב חכמה – עמודי תאורה המצוידים בחיישנים שיכולים לזהות תנועת רכבים והולכי רגל ,את תנאי הסביבה ומזג
האוויר ,וכן במצלמות וחיישני קול – קיימת כבר במקומות רבים בעולם ,דוגמת :דבלין ,אוסלו ,ומדינת טנסי .תאורה חכמה
 46דוח חברת מקנזי .2015 ,דוגמה עדכנית למערכות אלו היא חברת אופטיבס הישראלית ,המפעילה טכנולוגיה לייעול תחבורה ציבורית בכ 500-ערים
בעולם .ראו ,גיא ליברמן "עם רוח גבית מעליבאבא ומפייסבוק :הכירו את הישראלים שרוצים ללמד את העולם מהי תחבורה ציבורית יעילה" גלובס
(.)22.10.2021
 47דוח ה.2016 ,FTC-
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תורמת לחסכון באנרגיה ,מאפשרת תחזוקה פרטנית של עמודי התאורה ,והדלקה וכיבוי שלהם על-פי הצורך .לתאורה
חכמה מיוחס חיסכון של עד  $100בשנה לכל עמוד תאורה ,וניתן להשתמש בה גם כאמצעי תקשורת לשם הכוונת
התנועה ושירותי חירום .בנוסף ,בשיתוף עם חיישנים אחרים ,תאורה חכמה יכולה לעזור לנהגים לאתר מקומות חנייה
פנויים ולהודיע לתושבים על מפגעי רעש וזיהום .בדומה ,ובשילוב עם חיישנים המותקנים על פחי-אשפה ,יכולה התאורה
החכמה לאותת על מצבם של פחי האשפה ולייעל את עבודת האיסוף והפינוי שלהם.
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טכנולוגיות  IoTבמרחב הציבורי  -ערים חכמות

איכות
מים

אנרגיה
חכמה

חינוך

זיהום
אוויר

ביטחון
הציבור

פליטה
אלקטרומגנטית

בניינים
חכמים

זיהוי דליפות
מים וגז

ניהול
פסולת

רפואה
חכמה

ניהול
תנועה
מידע
פתוח

הטענת רכבים
חשמליים

מנורות רחוב
חכמות

 48לדיון מקיף על ערים חכמות בהיבטי תכנון ,תשתיות טכנולוגיות והאיומים החברתיים הכרוכים בהן ,ראו :העיר בעידן הדיגיטלי (טלי חתוקה עורכת,
( )2018קישור).
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בניה ,קידוחים וכרייה
בתחום הבנייה ,אתגר משמעותי הוא תזמון הצוותים השונים של קבלנים ,עובדים ,ספקים ,ומומחים ,כשעיכובים בלוחות
הזמנים יוצרים כ 70-עד  80אחוזים מהזמן העקר באתר הבנייה ( .)Idle Timeשימוש בחיישנים העוקבים ומעדכנים
בזמן אמת אודות קצב התקדמות הבנייה יכול להפחית משמעותית את משך הזמן העקר ,לאפשר תכנון מקדים מיטבי,
ולהאיץ משמעותית את קצב הבנייה.
בנוסף ,הטכנולוגיה יכולה לסייע לשיפור בטיחות צוותי העבודה בענף רב סיכונים זה .לדוגמא ,חברת טראסטור ()Trusstor
הישראלית ,פיתחה מערכת שליטה ובקרה מבוססת חיישנים לאתרי בנייה ,שמנטרת את סביבת העבודה בדגש על משאבי
העבודה באתר – ציוד ,כלים וכוח אדם .מערכות ניתוח המידע יודעות לזהות את מיקומם של משאבי הבנייה ,ומנתחות
האם הם ממוקמים ומופעלים בבטחה ויכולות להורות על ביצוע התאמות כדי לשפר את בטיחות ויעילות העבודה .בדומה,
חברת וסטיל הישראלית מציעה מנופים חכמים מבוססי-חיישנים וחיבוריות אינטרנט המאפשרים לטייב תהליכי בניה
ולהתריע על סכנות.
גם ברמת ההפקה והניצול של משאבי טבע במסגרת עבודות קידוחים וכרייה ,לטכנולוגיית ה IoT-ישנן תועלות רחבות
היקף .בכל הנוגע לתחום הכרייה ,נעשה שימוש בחיישנים כדי להנחות את נסיעתם של רכבים ומשאיות במכרה ,באופן
שמגביר את יעילותם וחוסך בעלויות 49.לדוגמא ,במרבצי חולות הזפת של קנדה ,ניתוח ושימוש בנתוני זמן אמת הוביל
לייעול תזמון עבודת צוותי הכרייה והגעת הציוד לאתר ,ותרם לעליה של כ 8%-בתפוקה 50.לבסוף ,פיתוחים טכנולוגיים
כגון בטון חכם – בטון המצויד בחיישנים הבוחנים את עומס ,שחיקת ,ויציבות הבטון – עשויים למנוע קריסה של מבנים
ולהציל חיי אדם.
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תועלות נוספות של טכנולוגיית  IoTבתחום ניצול משאבי הטבע ניכרות גם בתחום הקידוחים .כיום ,אסדת קידוח אחת
עשויה לכלול כ 30,000-חיישנים העוקבים אחר פעולתן של עשרות מערכות ,וחיישנים בתחום הקידוחים מנתרים
ומעבירים מידע בזמן אמת אודות מצב הציוד ,תנאי העבודה ,שרשרת האספקה ,והתחזוקה באסדה 52.בנוסף ,ובדומה
להקשר התעשייתי ,השימוש בחיישנים מאפשר לעבור למודל של תחזוקה מותאמת אישית של המכונות השונות באסדה,
וזאת בניגוד לתחזוקה המתוזמנת על-פי לוח זמנים קבוע מראש .בכך ,קטן משמעותית הזמן שבו ציוד תקול או עבודות
התחזוקה עצמן פוגמים או משביתים את פעילות האסדה.
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יתרה מכך ,אסדות הקידוח הן סביבת עבודה מסוכנת והשימוש בחיישנים נועד גם לצרכי בטיחות ובריאות העובדים.
בפרט ,חיישנים מאפשרים התרעה או השבתה של מכונות ומכשירים בכל מקרה שבו עובד נמצא במקום שאינו בטוח או
נחשף לכימיקלים או קרינה מסוכנים .חיישנים פועלים גם לשם זיהוי של פגיעה בעובדים ומאפשרים טיפול מהיר יותר.

3.רפואה ובריאות
טכנולוגיית  IoTהיא בעלת ערך רב בתחום הרפואה ,לאבחון ,טיפול ומעקב אחר חולים .תרומתה העיקרית צפויה להיות
בטיפול בחולים עם מחלות כרוניות – המהווה נפח פעולה משמעותי של מערכת הבריאות הציבורית.
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 49דוח חברת מקנזי.2015 ,
 50שם.
 ,Burrus 51לעיל ה"ש .29
 52דוח חברת מקנזי.2015 ,
 53שם.
 54שם; דוח ה.2016 ,FTC-
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מעקב ואבחון

תיבה  :2טיפול בחולים כרוניים

שימוש בחיישנים ,בין אם חיישנים חיצוניים כגון מכשור לביש ,או פנימיים

משאבות אינסולין ומכשירים למדידת לחץ דם,

כגון מכשירים זעירים הנבלעים על ידי הנבדק ,לשם ניטור רציף אחר חולים

שעוקבים אחר הסימנים החיוניים של חולים

במחלות כרוניות מחוץ לבית החולים וקבלת מידע בזמן אמת אודות מצבם

ומסוגלים להעביר מידע זה ישירות לרופא,

הבריאותי מאפשר לרופאים להתאים עבורם טיפול מיטבי (ראו :תיבה .)2

מאפשרים לו להציע אפשרויות טיפול מרחוק,

רופאים משתמשים בחיישנים שנבלעים על ידי-החולים או מוזרקים לגופם גם

שלהן חשיבות רבה עבור חולים במחלות

כדרך לקבל מידע על הנעשה בגוף המטופל כחלופה להליך כירורגי .שימוש

כרוניות ,קשישים ,ואחרים המתקשים להתנייד,

זה מפחית את הסיכון בסיבוכים ,מקצר את זמן ההחלמה של המטופל ,ומוזיל

וכן לאור מגפת הקורונה והאפשרות שמקרים

את עלות הטיפול.
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המעקב אחר מצבו הבריאותי של היחיד לא מוגבל למי שאובחנו כחולים
במחלה כרונית .עזרי כושר ובריאות הם ממוצרי ה IoT-הנפוצים והפופולריים

דומים יתרחשו בעתיד.
מטופלים יכולים גם לאפשר גישה למידע
לקרובים או מטפלים ,כדי שאלה יוכלו לדעת
האם ומתי הם זקוקים לטיפול .לדוגמא,

ביותר .מוצרים אלה משתמשים בחיישנים כדי לעקוב אחר מגוון נרחב של

אוקסיטון ( )Oxitoneהוא צמיד רפואי העוקב

מדדים ,ומספקים מידע מקיף על מצב בריאותו של היחיד ומצבו הגופני של

אחר מדדים חיוניים כקצב הלב ,ערכי החמצן

מי שעוסק בפעילות גופנית.

בדם ,דופק ,וחום העור ,והוא הראשון מסוגו

שימוש נוסף של  IoTבתחום הרפואה הוא אבחון מרחוק .לדוגמא ,מערכת

שזכה לאישור ה FDA-כמכשיר המודד ערכים

 TytoHomeשל חברת  ,TytoCareחברת טלרפואה ()Telehealth
ישראלית ,מאפשרת אבחון של דלקות אוזניים ,גרון ,וריאות ,וכן גירויים בעור,
בעיות בלב ובמערכת העיכול ,בלא צורך במפגש פיזי עם רופא.
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בריאותיים ברמה הקלינית.
מחקרים מצאו גם שכשחולי סכרת משתמשים
במכשירים המחוברים לאינטרנט ומספקים
לרופאים מידע רציף אודות רמת הגלוקוז בדם

טיפול ומניעה

שלהם ,הסיכוי שהרופאים ייבצעו התאמות

בנוסף ,עיבוד כלל המידע המתקבל עשוי לקדם את האופן בו מומחים מבינים

במינון התרופות שלהם גדול פי  ,5וחל שיפור

את המחלה ,ולאפשר פיתוח של תרופות וטיפולים חדשניים 57.הניטור הרציף
אחר חולים כרוניים צפוי לשפר את איכות חייהם ,לתרום להתמדה במשטר
הטיפולים ,ולהפחית את הצורך באשפוז ועלות הטיפול.
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ניכר בניהול המחלה והפחתה משמעותית,
של  2נקודות ,ברמות הסוכר הממוצעות בדם
(כפי שבאות לידי ביטוי בהמוגלובין .)HA1C
ראוScott R. Peppet, Regulating the :

מגמת המזעור והתפתחות הננו-טכנולוגיה יוצרות אפשרויות רבות יותר

Internet of Things: First Steps Toward

לשילוב מוצרי  IoTבמכשירים וטכנולוגיות רפואיים .טכנולוגיות חדשות

Managing Discrimination, Privacy,

המבוססות על  ,DNAננו-טכנולוגיה וחלבונים מאיצות את מגמת ה"חיבור"

Security, and Consent, 93 Tex. L. Rev.

בין גוף האדם לבין המחשבים ,ומאפשרות לדמיין סוג מחשבים חדש הפועל

85 (2014); FTC Staff Report, “Internet

בסינרגיה גבוהה עם גוף האדם ,כמו גם בין גוף האדם לסביבה הממוחשבת.

of Things” (January 2015).

גם בתחום הרפואה והבריאות יכולות המעקב אחר עובדים באמצעות טכנולוגיית ה IoTמסייעות לייעול מערכתי .כך למשל,
זיהומים הם אחד הסיכונים הבריאותיים המרכזיים בבתי-חולים ,ובאמצעות ה IoT-נעשה שימוש כדי לפקח על היגיינת
העובדים .הייגרין ( ,)HyGreenלדוגמא ,היא מערכת לרישום ומעקב אחר שטיפת הידיים של עובדים במערכת הבריאות.
המערכת מזהה את תגי-העובדים ומעבירה מידע אודות אירועי שטיפת ידיים באמצעות האינטרנט האלחוטי .המערכת אף

 55דוח חברת מקנזי.2015 ,
 56ראו :מגזין רשות החדשנות מס' .https://innovationisrael.org.il/magazins/4504 ,11
 57דוח ה.2016 ,OECD-
 58דוח חברת מקנזי.2015 ,
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האינטרנט של הדברים ( )IoTבישראל
תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

מתריעה במקרה בו עובד מתקרב למטופל בלא ששטף את ידיו ,וזאת באמצעות חיישנים המותקנים על מיטת החולים.

59

לבסוף ,ואף שלא נעסוק בכך בנייר מדיניות זה ,ראוי לציין שהשימוש ב IoT-בתחום הרפואה עשוי להשפיע על מבנה
השכר של רופאים ,בעיקר כשהתגמול נקבע ,בין היתר ,על סמך מספר המפגשים של הרופא עם מטופליו.

60

עוד בנוגע לתחום הבריאות ,עזרי בריאות וכושר חכמים כגון צמיד  Fitbitאו  Apple Watchהנפוצים בשנים
האחרונות הם דוגמה בולטת לאימוץ נרחב של טכנולוגיית  IoTבקרב הציבור .מגוון נרחב של עזרי כושר חכמים
עושים שימוש בחיישנים (ומקלטי  )GPSעל מנת להפיק מידע ביומטרי מגוון ,כגון :שריפת אנרגיה ,זמן שינה ,קצב לב
והנשימה לרבות  ,ECGרמת החמצן בדם ,טמפרטורת הגוף ,זרימת הדם וחשיפה לקרינת השמש 61.אותם עזרים אינם
מאחסנים ומעבדים את המידע שהם מפיקים ,אלא זה מועבר לרוב אל שרתי החברות שמפעילות את העזרים ,לטובת
ניתוח והחזרת חיווי או הוראות פעולה אל הצמיד או השעון החכמים.
טכנולוגיית ה IoT-מאפשרת גם מגוון של מוצרי בריאות אישיים העושים שימוש בחיישנים ומעבירים מידע זה לצרכן
ולאחרים באמצעות האינטרנט ,כגון :מד משקל חכם המסוגל לעקוב אחר הגובה ,אחוזי השומן ,וה BMI-של המשתמשים
בו; מדבקות ביולוגיות ( )biostampהמנטרות את קצב הלב ,הפעילות המוחית ,ורמת הרוויה; או המזלג החכם HAPIfork
העוקב אחר כמות וקצב האכילה.
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4.צרכנות ומכשירי  IoTביתיים
אף שמרבית העניין הציבורי בדבר  IoTעוסק בהקשרים צרכניים ,תרומתו הכלכלית הצפויה בתחום זה היא קטנה יחסית,
ומסתכמת בפחות מ 10%-מסך התרומה לכלכלה העולמית .ועם זאת ,תחום הצרכנות מספק מגוון רב של שימושים
לאינטרנט של הדברים ,ובכללם :מטלות הבית ,בטיחות וביטחון ,כושר גופני ,ועוד .בתחומי משק הבית IoT ,צפוי להפחית
כ 100-שעות בשנה בביצוע מטלות .זאת ,בשל השימוש בשואבי-אבק ,מעבדי מזון ,מכסחות דשא ,ומכשירים רבים נוספים
המשתמשים בחיישנים כדי לבצע אוטומציה של עבודות הבית וחוסכים את הצורך בביצוען על-ידי בני אדם.
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 IoTצפוי גם לייעל את צריכת המים והחשמל הביתית כאינטרס צרכני של
המשתמשים וכאינטרס ציבורי בשמירה על משאבי טבע וקיימות (כמפורט בתת-
הפרק הבא) .חיישנים המותקנים ברחבי הבית יכולים גם להתריע על הצפות,
דליפות מים ,התלקחות אש ,ודליפות גז ,ובכך תורמים לבטיחות בבית ולהפחתה
בעלויות הביטוח 64.בדומה ,מערכות אבטחה הכוללות דלתות ושערים חכמים וחיישני
תנועה ואור משפרות את הביטחון והנוחות של משתמשיהן.

65

עוזרים דיגיטליים כגון  Apple HomePodו Google Echo-הם דוגמא נוספת
של מכשירי אינטרנט של דברים הנפוצים בבתים רבים .מכשירים אלה מאפשרים

"

תחום הצרכנות
מספק מגוון רב של
שימושים לאינטרנט
של הדברים ,ובכללם:
מטלות הבית,
בטיחות וביטחון,
כושר גופני ,ועוד.

לצרכנים לבצע פעולות (באמצעות מערכות  Siriאו  ,Alexaבהתאמה) כחיפוש
אחר מידע באינטרנט ,באמצעות פקודות קוליות .חשוב לא פחות ,העוזרים הדיגיטליים לרוב מהווים את מרכז ההפעלה
והשליטה בשלל מוצרי ה IoT-המצויים בבית.
 ,Peppet 59לעיל ה"ש .25
 60דוח ה.2016 ,FTC-
 61לתיאור מגוון הנתונים והמידע האישי המופקים ממכשירי  IoTלבישים למטרות ספורט ובריאות ,ראו :הרשות להגנת הפרטיות המלצות להתנהלות
הציבור בשימוש במכשירים לבישים למטרות ספורט ובריאות (( )30.11.2021להלן :המלצות הרשות להגנת הפרטיות.)2021 ,
 ,Peppet 62לעיל ה"ש .25
 63דוח חברת מקנזי.2015 ,
 64שם.
 65שם.

27

פרק 1
טכנולוגיית  IoTומגוון השימושים בה

האינטרנט של הדברים ( )IoTבישראל
תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

שימוש נוסף ב IoT-בהקשרים צרכניים הוא במוצרים לתינוקות וילדים .לדוגמא ,מכשירי אינטרקום המצוידים בחיישנים
ומחוברים לאינטרנט ,ומשדרים למחשב או לטלפון הנייד של ההורים תמונה וקול מהחדר בו נמצא הילד ,בין אם באופן
רציף או מכוח הפעלה של חיישני התנועה או הקול במכשיר .דוגמאות נוספות הן לבוש חכם אשר עוקב אחר הרגלי
השינה ,הנשימה והטמפרטורה של התינוק לשם הבטחת בריאותו ורווחתו ,ומשחקים אינטראקטיביים או צעצועי-מעקב
המצוידיים במצלמה ורמקול המחוברים לאינטרנט.
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תחום אחר מעולם הצרכנות ,מעבר לתחום המכשירים הביתיים ,הוא תחום הרכבים הפרטיים .כיום ,מרבית הרכבים הפרטיים
מצוידים גם הם בחיישנים העוקבים אחר ביצועי הרכב .לדוגמא ,הרשות האמריקאית לבטיחות בדרכים ( )NHTSAדורשת
שתותקן ברכבים מערכת לניטור נתוני נסיעה ( .)EDRמערכת זו כוללת  15סוגי חיישנים המספקים מידע על מצב הרכב,
מהירות ,האצה ,חגורות בטיחות ,אירועי בלימה ,פריסת כריות אוויר ,ועוד .המערכת שומרת את המידע שהצטבר בסמוך
לתאונה ,ומספקת תמונה נרחבת על מצב הרכב והתנהגותו בעת האירוע.

5.אקולוגיה וניצול חכם של משאבי טבע
התחום האחרון בו נדון הוא תחום ניצול משאבי טבע ואקולוגיה ,בו השימוש במערכות חיישנים חכמות הוא נפוץ במיוחד
כבר היום .ברמת הצריכה הביתית ,השימוש בחיישנים ומערכות בית חכם מפחית את צריכת האנרגיה בשעות העומס
על-ידי הפסקת פעולתם של מכשירים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה והפעלתם מחדש בשעות אחרות .חברת נסט ()Nest
לדוגמא ,מציעה תרמוסטט חכם הכולל חיישני תנועה ,אור ,טמפרטורה ולחות ,המאפשרים ,לטענתה ,חסכון של 20%
בעלויות מיזוג האוויר.
כמו כן ,ייעול הפעילות שמספקת טכנולוגיית ה IoTבתחומי התעשייה ,המסחר ,התחבורה וענפים אחרים
שצוינו לעיל ,תורם גם הוא בתורו לקיימות סביבתית .לחיסכון הכלכלי וקיצור זמני העבודה שמבטיחה הטכנולוגיה
עבור החברות מתווסף גם יתרון אקולוגי-סביבתי הודות לייעול בניצול משאבים וחומרי גלם וצמצומן של פעולות מזהמות
אחרות בשלבי הייצור והשינוע .על כן ,עידוד מדינתי של התעשייה להשתמש בטכנולוגיות  IoTהוא גם בעל ערך לקידום
יעדי איכות סביבה וקיימות.
בנוסף ניתן להשתמש בטכנולוגיה ישירות לצרכי תכנון ופיקוח רגולטורי בתחום הגנת הסביבה
וקיימות .תחום זה מכונה ניטור סביבתי  ,Environment monitoring (EM) -ועוסק בתכנון וניהול נכון
של פרמטרים שונים כגון זיהום מים ,זיהום אוויר ,קרינה מסוכנת ,שינויי מזג אוויר ,אירועי רעידת אדמה ועוד.
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דוגמא לכך ,הוא מיזם אירופי בשם  ,CITI-SENSEשמטרתו להנגיש לציבור מידע בנוגע לאיכות האוויר בעיר מגוריהם .במסגרת
המיזם עומלים על פיתוחה של תשתית חיישנים שניתנת לפרישה באזור גיאוגרפי מסוים ,ובאמצעות מפות זיהום האוויר שיתקבלו,
ניתן לאתר בקלות ובדיוק מפגעי זיהום כגון מפעלים החורגים מהתקן המותר ,ולטייב את פעילות האכיפה הפלילית כנגדם.

68

כך ,ניתן לרתום את השימוש בטכנלוגויות  IoTלטובת אמצעי פיקוח רגולטוריים ,טיוב אכיפה פלילית או עידוד רגולציה
וולנטרית מצד פרטים ותאגידים.
גם בישראל נעשה בשנים האחרונות שימוש במערכות  IoTלצורך ניטור מדדי איכות סביבה שונים ,במסגרת יוזמות
ציבוריות של גופים פרטיים ,כגון סלקום .בכלל זה ,נפרשו "חיישני איכות סביבה" במספר ערים ברחבי הארץ כדוגמת
תל-אביב ,חיפה ,אשדוד ,רמלה ,פתח-תקווה ,כפר סבא ועוד ,המנטרים מגוון פרמטרים כגון טמפרטורה ,לחות ,רעש,
אבק ,זיהום אוויר ,איכות אוויר ,קרינה ,תאורה וכו' .נתוני החיישנים מועברים לענן והונגשו הן לרשויות מונציפיליות וגופי
 ,Peppet 66לעיל ה"ש .25
Silvia Liberata Ullo and G. R. Sinha, Advances in Smart Environment Monitoring Systems Using IoT and Sensors, PMC- US 67
).NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (May 31, 2020) (link
.Development of sensor-based Citizens' Observatory Community for improving quality of life in cities, EUROPEAN COMMISION (link) 68
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חירום כגון מכבי-אש ומשטרה ,והן לציבור הרחב לשם שיפור השקיפות לתושבים ובעלי העסקים בעיר ,דרך פורטל ייעודי
באינטרנט 69.בדומה ,חברת  RadGreenהישראלית פיתחה מערכת חיישנים ותוכנת ענן המנטרת  17פרמטרים שונים
של איכות הסביבה במרחב העירוני ,לרבות עצמת הקרינה של רשתות סלולר ,Wi-Fi ,וחשמל ,עוצמות רעש ורמת הפחמן
הדו-חמצני וחומרים מזהמים אחרים באוויר 70.זאת ,בנוסף לשיתופי פעולה נוספים בין רשויות מקומיות לחברות טכנולוגיה
המציעות טכנולוגיות מבוססות  IoTלמטרת התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת משאבי טבע.
מהצד השני של מטבע הקיימות ,חשוב להיות מודעים לעלויות הסביבתיות הפוטנציאליות בהגברת השימוש
ב .IoT-פרישת החיישנים ,תהליך איסוף הדאטה הנרחב ,והעברת המידע בתוך הרשת ,כרוכים בצריכת אנרגיה רבה הן
לצורך תפעול שוטף של המערכת והן לצורך ייצור המכשירים 71.צריכת האנרגיה מתעצמת כאשר חלק גדול משימושי
טכנולוגיית ה IoT-הם לניטור מדדים הדורשים מעקב תמידי ,ולפיכך צורכים אנרגיה בכל עת .בנוסף ,רב מכשירי הIoT-
פועלים על בסיסן של סוללות חד פעמיות ,מה שמכונה טכנולוגיה מבוססת .)Electrical Electronic Equipment( EEE

72

הסוללות אמנם מסייעות במידת מה לחיסכון באנרגיה ,אך מגדילות את כמות הפסולת שנוצרת מהשימוש בטכנולוגיה זו
(בנוסף על הגידול הצפוי בכמות החיישנים עליהם מבוססים מוצרי  ,IoTכ .)EEE-כך ,נמצא שכמות הפסולת מסוג הEEE-
גדלה משנה לשנה בכ 2.5-מליון טון 73.גם השימוש במערכות ענן עליהן מבוססת לרב טכנולוגיית ה IoTאינו חף מנזקים
סביבתיים ,וכרוך בשימוש רב במים ואנרגיה על מנת לקרר את "חוות הדאטה" בהן נאחסן המידע הרב 74,ה,Data Center-
שמייצרות כמות משמעותית של חום עודף בפעולתן ,וזאת רק על קצה המזלג.
על כן ,חרף היתרונות הסביבתיים הרבים לשימוש בטכנולוגיית  ,IoTטמונים בה חסרונות לא מעטים המצדיקים בחינה
של העלויות הסביבתיות טרם שימוש רחב היקף בטכנולוגיות  .IoTיש לציין כי נוכח קיומם של פיתוחים שונים המבקשים
להקל את הנזקים הסביבתיים שנלווים לשימוש ב ,IoTלמשל מעבר לסוללות רב פעמיות 75,ייתכן ובעתיד ניתן יהיה לממש
את הפוטנציאל של טכנולוגיות אלו לתרומה להגנת הסביבה בצורה מיטבית.

 69ראו למשל :מאיר אורבן "סלקום מאיר עשת "האירוע הגדול בעולם לתחום ה IOT -שמתקיים בברצלונה הביא כבוד לישראל" .)23.10.2018( ITNEWS
 70לפרטים ,ראוhttps://radgreen.com :
.Dyani Lewis, Will the internet of things sacrifice or save the environment?, THE GUARDIAN (11.12.2016) (link) 71
.Electrical Engineering & The Internet of Things, IDTECH (2016) (link); Is Your IoT Device Harming the Environment?, IEEE (link) 72
.THE GLOBAL E-WASTE MONITOR 2020, WORLD HEALTH ORGANIZATION 13 (2020) 73
 74על פי הערכות ,חוות דאטה ממוצעת משתמשת בכ 13.6-מיליון עד  22.7מיליון ליטר מים ביום .ראוOlivia Solon, Drought-stricken communities :
).push back against data centers, NBC NEWS (2021) (link
 ,IEEE 75לעיל ה"ש .71
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כיצד  IoTמאפשר להתמודד עם אתגרים אקולוגיים? ערים ירוקות

תאורת רחוב

אזרחות חכמה -
חיישני  IoTלמעקב אחר
התנהגות התושבים

תחבורה חכמה

בניינים חכמים

ניהול פסולת חכם

מונים חכמים –
מדידת מים וגז
וזיהוי דליפות
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פרק 2
צרכים והמלצות ברובד התשתית
בפרק זה נמפה את הצרכים ברובד התשתית הנדרשת לפעולת ה ,IoT-בדגש על ארבעה רבדים עיקריים – חומרה ויכולות
אחסון ועיבוד נתונים ,זיהוי חד ערכי ,תקשורת אינטרנטית ,ותקשורת בין מכשירים 76.במסגרת זו ,נבחן גם את מוכנותה
של מדינת ישראל לאמץ את הטכנולוגיה ,ונציע המלצות מדיניות.
כפי שראינו בפרק הקודם ,התנאי הבסיסי למיצוי התועלות רחבות-ההיקף
של טכנולוגיית  IoTהוא זמינות נרחבת של תשתיות תקשורת מתקדמות:
פעולה תקינה של מערכות טכנולוגיות אלה דורשת חיבור אינטרנט בפס רחב
וללא השהייה ( )latencyלשם העברה רציפה ותקינה של נתונים .באופן טבעי,
הגידול המתמיד במספר החיישנים המעבירים מידע וברזולוציית המידע אותה
הם מפיקים ,מגביר את רוחב הפס והיקפי הפריסה הנדרשים לפעולתו התקינה.
בנוסף ,הצורך בזיהוי חד ערכי של חיישנים ומכשירים מחייב זמינות של משאבים
טכנולוגיים נוספים כגון הרחבת מאגר מספרי הטלפון SIM/וכתובות  77.IPכמו כן,
מיצוי תועלות  IoTמחייב לפתח היבטי תשתית נוספים – כגון גיבוש סטנדרטים
ופרוטוקולים משותפים להפעלת החיישנים והמכשירים הפועלים במסגרת .IoT

"

התנאי הבסיסי
למיצוי התועלות
רחבות-ההיקף של
טכנולוגיית  IoTהוא
זמינות נרחבת של
תשתיות תקשורת
מתקדמות

78

מרבית המדינות המפותחות פעלו ופועלות לבחינת מוכנותן לאימוץ נרחב של  IoTבהיבטי התשתית השונים .לדוגמא,
הצעת "חוק המוכנות לאינטרנט של הדברים" –  ,2021שהונחה לאחרונה בבית המחוקקים בארצות הברית ,מנחה את
הרשות הפדרלית לתקשורת ( )FCCלאסוף ולנהל מידע על התשתית העכשווית והעתידית של  79,IoTופעולות דומות
ננקטו על-ידי האיחוד האירופאי והמדינות החברות בו.

80

הצורך במעורבות ממשלתית לקידום טכנולוגיית ה IoT-ברמה הלאומית ,יחד עם קידומן של טכנולוגיות מתקדמות אחרות
(כגון בינה מלאכותית ומחשוב ענן) ,בא לידי ביטוי גם במדד המוכנות הרשתית (The Network Readiness Index
) )(NRIשל הפורום הכלכלי העולמי ( 81.)World Economic Forumהמדד מדגיש שהפערים בין המדינות המדורגות
גבוה במדד ובין מדינות אחרות גדלים עם הזמן ,וקובע שמדינות שזכו לדירוג גבוה הן אלה שזיהו את המרחב הדיגיטלי –
ובכללו את ה IoT-כמי שצפוי לעצב את הכלכלה והחברה האנושית .בהתאם ,מדינות אלה רואות בשנים הקרובות כזמן
קריטי להשקעה ופיתוח התחום ,ואת הצורך בתמיכה ממשלתית לקידומו ,תוך עיצוב אסטרטגיה לאומית ,קביעת תכניות
רב שנתיות ,ריכוז הנושא אצל גוף ממשלתי ייעודי ,ושיתוף פעולה עם המגזר העסקי ,החברה האזרחית ,והציבור בכללותו.
מדינת ישראל דורגה במקום ה 22-במדד המוכנות הרשתית ( )NRIלשנת  .2021ישראל התבלטה לטובה בשימוש
של עסקים בטכנולוגית מתקדמות (מקום  15בדירוג) ,בהשפעה של טכנולוגיות מתקדמות על הכלכלה ( ,)2במוכנות לשימוש
בטכנולוגיות מתקדמות ובכללן  ,)19( IoTובהשקעה ממשלתית בקידום טכנולוגיות אלה ( .)19מאידך גיסא ,היא משתרכת
( EU Commission Staff Working Document, Advancing the Internet of Things in Europe (2016) 76להלן.)EU SWD, 2016 :
 77דוח ה.2016 ,FTC-
 78ראו להלן חלק .2ד .למסמך זה.
.IoT Readiness Act of 2021, H.R. 981 (Feb. 11, 2021) (link) 79
.EU SWD, 2016 80
.https://networkreadinessindex.org 81
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מאחור בקיומן של תשתיות וגישה בסיסית לאינטרנט ולטכנולוגיות מתקדמות (,)66
בהשפעה החיובית של הטכנולוגיה על החירות האישית ( )64ואי-השוויון הכלכלי
( ,)72במידת האמון והביטחון של אזרחים בעת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות
( ,)31ובהיקף השימוש בה על-ידי יחידים (.)33
לישראל ,אם כן ,יש פוטנציאל להשתלב ולהוביל בעידן  ,IoTאך בהשוואה למדינות
המובילות ,נראה שנדרשת לצורך כך השקעה וחשיבה ארוכת טווח .ההסבר העיקרי
למצב דברים זה הוא שהשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בישראל ,ובכללן ב,IoT-
נעשה בעיקר על-ידי עסקים ,בהקשרים כלכליים ,ותוך תמיכה ממשלתית .עם זאת,
הדוח מבהיר ומדגיש שהיעדר פריסה נרחבת של תשתיות מגבילה את הגישה ואת

"

לישראל ,אם כן ,יש
פוטנציאל להשתלב
ולהוביל בעידן ,IoT
אך בהשוואה
למדינות המובילות,
נראה שנדרשת
לצורך כך השקעה
וחשיבה ארוכת טווח

האפשרות להשתמש בטכנולוגיה על-ידי יחידים בכלל ועל-ידי יחידים ועסקים בפריפריה בפרט ,מצב דברים שמעצים את
אי-השוויון ואינו מאפשר את מיצוי הפוטנציאל הטמון בחברה ובמשק הישראלי.

א .חומרה ואחסון
הבסיס לשימושים השונים של  IoTהם מוצרי חומרה ,דוגמת חיישנים הקולטים את המידע מהסביבה ומעבירים אותו
לאחסון ועיבוד במחשבים או שרתים אחרים .זמינותם של חיישנים ושבבים במחירים נמוכים ,חיונית להרחבת השימוש
ב .IoT-בפרט ,קיומם של חיישנים ושבבים במחיר נמוך הוא שיאפשר שימוש בטכנולוגיה עבור מוצרים שמחירם זול והיקף
השימוש בהם נרחב ,בעיקר בתחום הרפואה ,הקמעונאות ,האחסון והמלאי.

82

בנוסף IoT ,נפרס לא פעם במקומות מרוחקים ומחייב מכשירים המסוגלים לפעול בלא תלות במקור חשמל חיצוני .מכאן,
ששימוש בטכנולוגיה מחייב פיתוח ושימוש במכשירים הצורכים אנרגיה מועטה יחסית ,ושימוש במקורות חשמל מקומיים,
כגון סוללות ופאנלים סולאריים המסוגלים לפעול לאורך זמן ממושך.

83

אחסון ועיבוד המידע הנקלט ומועבר מהחיישנים נעשה לרוב באמצעות שירותי ענן .טכנולוגיית הענן והאתגרים הקשורים
בה דורשים התייחסות בפני עצמה ,ואין בכוונתנו להציע דיון מקיף בהם במסמך מדיניות זה .עם זאת ,נציין ש IoT-תלוי
בזמינותם של שירותי ענן המסוגלים לקבל ,לאחסן ,ולעבד את מידע-העתק המופק מהחיישנים והמכשירים הפרוסים
במרחב .בלא יכולות אלה ,התועלת שב IoT-תהה מוגבלת ,אם בכלל.

84

 82דוח חברת מקנזי.2015 ,
 83שם.
 84שם;  ,Swire & Wooלעיל ה"ש  ,Burrus ;29לעיל ה"ש .29
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ב .זיהוי מכשירים
פעולתו התקינה של  IoTמחייבת גם זיהוי חד-ערכי של המכשירים הנמצאים ברשת בה פועל המכשיר וברשתות אחרות.

85

ככלל ,ישנם  5סוגים של מזהים וכתובות :תגי זיהוי פיזיים; מזהי אובייקטים ( ;)OIDמספרי זיהוי ייחודיים של חומרת תקשורת
( ;)MAC addressוכתובות ניתוב גלובליות (.)IP Address

86

תגי-זיהוי .בתגים ,דוגמת בר-קוד ותגי זיהוי רדיו ( ,)RFIDנעשה שימוש נרחב לזיהוי חפצים .הבר קוד הוא טכנולוגיה
שנכנסה לשימוש בשנות ה 70-של המאה העשרים וכיום היא כוללת ארבעה מאפיינים צורניים מוכרים :ליניארי ,מוּעָרַם
( ,)stackedדו-מימד ,ומרוּכ ַּב ( .)compositeאת הברקוד ניתן להטמיע במוצר בעת ייצורו או להוסיף אותם בצורת
מדבקה או קובץ דיגיטלי .קריאתו מתאפשרת באמצעות קורא בר-קוד ,או באמצעות מצלמה ויישומון לקריאת הבר-קוד
( .)QR codeהיכולת הפשוטה לעשות שימוש במצלמת הטלפון החכם לקריאת הבר-קוד מספקת גמישות מרבית ויכולת
לקריאת בר-קוד מכל חפץ ,בכל מקום ומכל מקום.
לעומת זאת ,טכנולוגית  RFIDנשענת על שני אלמנטים :שבב זיכרון המכיל את פרטי המכשיר וקורא קרבה ()RFID reader
הקולט את פרטי השבב ומזהה אותו .קיימים שלושה סוגי תגים :פסיבי (ללא מקור אנרגיה פנימי) ,הפועל בעזרת שדה
אלקטרומגנטי הנוצר על ידי הקורא; אקטיבי (בעלי מקור אנרגיה פנימי ואנטנה) המסוגל לשדר למרחקים של עד מאות
מטרים וללא תלות בהימצאות קורא; וסמי-אקטיבי (בעלי מקור אנרגיה פנימי ,אך שאינם משדרים בעצמם) ,שכמו התגים
הפסיביים תלויים בקורא כדי לפעול ,אך בשל מקור האנרגיה שלו מסוגל לשדר למרחקים גדולים יותר מהתגים הפסיביים.
בשנים האחרונות ,ירד משמעותית מחירם של תגי זיהוי הרדיו ,וחברת  ,EPCGlobalשאחראית ליצירת הסטנדרטים
לתעשייה ,קבעה מחיר יעד של  5סנט לתג זיהוי.

87

מזהי-אובייקטים ( )OIDומזהים דיגיטליים של אובייקטים ( .)DOIמזהים אלה מהווים רצף של מספרים ,סמלים,
ואותיות ,שיחדיו יוצרים ערך קבוע הניתן לחפצים ,מסמכים ,ומידע דיגיטלי ,ומאפשרים את זיהוים .לדוגמא ,ה DOI-של
הוצאת הספרים של אוניברסיטת קיימברידג' הוא  10.1017ובהתאם ,ה DOI-של ספרים המתפרסים בהוצאה זו יתחיל
במספר זה אליו יתווספו מספרים ,אותיות וסמלים נוספים.

88

מזהה ייחודי של חומרת תקשורת ( :)MAC addressמזהה ייחודי הצרוב ברכיבי חומרה לתקשורת נתונים בעת הייצור
(כרטיסי רשת ,מודמים) .כך ,לכל מכשיר בעל חיבוריות לרשת קיימת כתובת רשת ייחודית (באורך של  48ביט).
מספרי טלפון .במספרי טלפון נעשה שימוש נרחב לזיהוי טלפונים נייחים ורשתות סלולריות .נוסף לשימוש על-ידי יחידים,
בתעשייה ובמסחר נעשה שימוש במספרי טלפון בינלאומיים בכדי לפרוש מכשירים תומכי אינטרנט של הדברים ,למערכות
חיוב ,קשרי לקוחות ,ומערכות ניהול 89.השימוש הגובר במספרי טלפון נבחן על-ידי וועדת התקשורת האלקטרונית של
האיחוד האירופאי ,שבדקה את מוכנות המדינות החברות לשימוש במספרי טלפון ,ובפרט במספרים חוץ-טריטוריאליים
מסוג  E.164ו E.212-לצורכי  .IoTהוועדה מצאה שבחלק מהמדינות צפוי מחסור במספרים אלה 90,ומדינות כהולנד,
נורבגיה ,שבדיה ,בלגיה ,וספרד מתכננות להקצות מספרי טלפון ייחודיים לתקשורת בין מכשירים.

91

הצורך בהרחבת טווח מספרי הטלפון הזמינים רלוונטי בעיקר לתחום האינטרנט הסלולרי ,כאשר מפעילים גלובלים רבים
.EU SWD, 2016 85
 86דוח ה.2016 ,OECD-
 87דוח ה.2016 ,OECD-
 88לדוגמאות נוספות ,ראו סקירה מפורטת באתר מכון ויצמן למדע .למידע נוסף ,ראו .DOI Handbook
 89דוח ה.2016 ,OECD-
.EU SWD, 2016 90
 91דוח ה.2016 ,OECD-
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מפעילים רשתות ייעודיות לתקשורת  ,Machine to Machineהמזהות את מכשירי הקצה באמצעות מספרי  SIMבעלי
 20-15ספרות.
כתובות ניתוב גלובליות .האינטרנט מבוסס על פרוטוקול טכנולוגי של תקשורת בין מחשבים ( .)Internet Protocolלכל מחשב
או ציוד קצה שמחובר לאינטרנט יש כתובת מספרית ייחודית הידועה בשם כתובת  .IPכתובת זו היא המזהה החד-ערכי של אותו
מכשיר ומאפשרת לנתב מידע בינו לבין מכשירים ומחשבים אחרים ברשת .פרוטוקול האינטרנט הרווח והנפוץ כיום בשימוש הינו
מגרסה  4ונקרא  .IPv4על בסיסו ניתן להקצות כתובות ( IPרק) לכ 4.3-מיליארד מחשבים וציודי קצה ייחודיים .פרוטוקול זה נקבע
בשנות ה 60-של המאה העשרים ,כשהרעיון של חיבור כלל המכשירים והחפצים בעולם לרשת אחת עוד לא עלה כאפשרות.
כיום ,המעבר מפרוטוקול  IPv4לפרוטוקול  IPv6נחשב כחיוני במיוחד להרחבת השימוש ב 92.IoT-זאת ,כיוון שהמעבר יגדיל
ברבבות מונים את מאגר כתובות ה IP-ובהתאם את מספר המכשירים להם ניתן לספק כתובת קבועה וייחודית .בנוסף,
השימוש בכתובות  IPלזיהוי מכשירים עשוי להקל ,לפחות במידה מסוימת ,על המחסור הצפוי במספרי טלפון.
בפועל ,המעבר לפרוטוקול  IPv6בעולם הוא איטי-יחסית ונכון לתחילת שנת  2022רק כ 34%-מהרשתות בעולם
מאפשרות תאימות לתקן  ,IPV6על פי המדדים שמפרסמת חברת  .googleבישראל ,לאחר פרסום מסמך המדיניות של
איגוד האינטרנט הישראלי בנושא ,החליט משרד התקשורת לחייב את ספקיות שירותי האינטרנט לתמוך בפרוטוקול IPv6
ולהעביר את מנוייהם אליו תוך פרק זמן של שנים ספורות ,כמפורט בהחלטת מנכ"ל משרד התקשורת מיום .3.7.2019
בהחלטה זו נקבעו אבני הדרך הבאות( :א) הטמעת שינויים במערכות החברות :עד  12חודשים מיום תיקון הרשיונות
לעניין זה (כלומר ,עד ליום  )3.7.2020נדרשים בעלי הרישיונות הרלוונטיים להטמיע את התהליכים והעבודות הפנימיות
הנדרשים לכך שלמשתמשיהם יוקצו כתובות בפרוטוקול  IPv6מכל ציוד קצה שהוא .בעקבות משבר הקורונה ,הורה משרד
התקשורת על דחייה במועד יישום אבן דרך זו ליום ( .3.10.2020ב) מתן כתובות  IPv6לפי דרישה :עד  18חודשים
מיום החתימה (כלומר ,עד ליום ( .)3.1.2021ג) העברה יזומה של המנויים לכתובות בפרוטוקול  :IPv6בעלי רשיון
כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ובעלי רישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט נדרשים להעביר  50%ממצבת
המנויים הקיימים והחדשים לפרוטוקול  IPv6עד ליום  75% ;3.7.2021עד ליום  3.7.2022ו 100%-עד ליום .3.7.2023
עוד נקבע כי עד  48חודשים מיום החתימה יעבירו בעלי הרשיונות את כל המנויים הקיימים והחדשים לכתובות בפרוטוקול
 ,IPv6באופן מדורג .בעלי רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (סלולר) ובעלי רישיון כללי למתן שירותי
רדיו טלפון נייד ברשת אחרת נדרשו להעביר באופן יזום  100%ממצבת המנויים הקיימים והחדשים שלהם לפרוטוקול
 IPv6תוך  24חודשים מיום תיקון רשיונם.
עם זאת ,נכון לראשית שנת  ,2022היקף הפריסה של פרוטוקול  IPv6בישראל עומד על כ 37-34-אחוזים בלבד ,לעומת
היקפים רחבים יותר במדינות מתקדמות אחרות 93 ,כאשר חלק מספקיות האינטרנט בישראל עדיין אינן מקצות כתובות
בפורמט זה.

 92לסקירה מקיפה של תופעת המחסור בכתובת  IPוהצורך במעבר לפרוטוקל  ,IPv6ראו :איגוד האינטרנט הישראלי ,מדיניות ציבורית מומלצת לפרישת
פרוטוקול  IPv6בישראל (( )2017קישור).
 93על פי נתוני  ,ISOC Pulseנכון לינואר  2022היקף הניצול של  IPv6בישראל עומד על  ,35%לעומת  49%בארה"ב 49% ,בצרפת 56% ,בגרמניה
ו 67%-בהודו (קישור לנתונים מתעדכנים על כלל מדינות העולם) .על פי נתוני  ,APNIC Labsנכון לינואר  ,2022היקף הזמינות של  IPv6בישראל עומד
על  ,37%לעומת  47%בארה"ב 42% ,בצרפת 53% ,בגרמניה ו 75%-בהודו (קישור לנתונים מתעדכנים על כלל מדינות העולם) .לפי נתוני ,Google
נכון לינואר  ,2022היקף האימוץ של  IPv6בישראל עומד על  ,34%עומת  46%בארה"ב 52% ,בצרפת 55% ,בגרמניה ו 61%-בהודו (קישור לנתונים
מתעדכנים על כלל מדינות העולם).
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זיהוי מכשירים  -המלצות
בעוד שחלק מאמצעי הזיהוי נסחרים בשוק ללא מעורבות מוגברת של המדינה ,למדינת ישראל תפקיד חשוב בהשפעה
על זמינותם של מספרי טלפון וכתובות  ,IPהמהווים כאמור תשתית יסודית והכרחית לפריסה רחבה של טכנולוגיית .IoT
 .1כתובות  :IPהצורך במעבר לפרוטוקול  IPv6בישראל זוהה כבר לפני שני עשורים ויותר ,ובשנת  2017פרסם
איגוד האינטרנט נייר מדיניות בנושא .אנו סומכים ידינו על נייר מדיניות זה ועל ההמלצות המפורטות בו ,ומברכים
על החלטת משרד התקשורת לחייב את בעלי הרישיונות הרלוונטיים להציע תמיכה מלאה בפרוטוקול  .IPv6עם
זאת ,לנוכח הנתונים אודות מידת הזמינות הנמוכה של פרוטוקול זה בישראל ,אנו קוראים למשרד
התקשורת להקים צוות ייעודי לבחינת היישום של החלטתו מיום  3.7.2019ולגבש צעדי אכיפה על
מנת להבטיח זמינות מלאה של פרוטוקול  ,IPv6עבור כל ציוד קצה כבר במהלך .2022
 .2מספרי טלפון  :SIM card numbers /בזירה הישראלית לא ניכר כיום מחסור במספרי טלפון להקצאה עבור
זיהוי ברשתות נתונים סלולריות .אולם ,לאור הגידול המואץ במספר מכשירי ה IoT-שיסתמכו על תקשורת אינטרנט
סלולרית ,יש לבחון את הצורך בעדכון שיטת המספור והזיהוי של מכשירים ברשתות הסלולריות בישראל ,ובפרט
ברשתות הדור החמישי ,בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים אותם מפרסם ה .ITU-זאת ,בשים לב לכך שמדינות
מפותחות רבות מפעילות רשתות סלולריות ייעודיות לתקשורת בין מכשירים ( )Machine to Machineבעלות
מסגרת מספור וזיהוי ייעודית; וגם חלק מרשתות הסלולר בישראל (כגון פלאפון) מציעות כרטיסי  SIMוחבילות
גלישה ייעודיות למוצרי .IoT

ג .תקשורת – תעבורת אינטרנט
מיצוי הפוטנציאל של מכשירי  IoTמחייב מעבר מהיר ,רציף ,ויציב של מידע רב בין מכשירים רבים ,הנעשה באמצעות
חיבוריות לאינטרנט .חשיבותו של רוחב הפס לאינטרנט של הדברים קשורה בשני עניינים מרכזיים .ראשית ,ככל שיתרבו
המכשירים המקושרים יגדל נפח תעבורת הנתונים מהם ואליהם .רוחב פס רחב גם יאפשר לייצר חיישנים רגישים יותר
ובעלי יכולת עדכון גבוהה יותר (אשר באופן טבעי ייצרו יותר מידע) .שנית ,ככל שרוחב הפס יהיה גדול יותר כך ניתן יהיה
לייצר אפליקציות מתוחכמות יותר ,שיאפשרו שימושים רבים ומגוונים יותר.
בנוסף ,חלק חיוני נוסף במערכת המרכיבה את האינטרנט של הדברים הוא תקשורת נתונים אלחוטית ,ובשהות ()latency
נמוכה ,כמרכיב חיוני למיצויה המלא של מהפכת ה ,IoT-באמצעות הרשת הסלולרית או באמצעות רשתות  .Wi-Fiלצורך
כך ,מתחייבת פריסה גיאוגרפית רחבה של תקשורת סלולרית ,ורוחב פס ותדרים התומכים בתקשורת מהירה בין מספר רב
של מכשירים המעבירים מידע באופן רציף.
תקשורת אינטרנט סלולרית .תקשורת נתונים וקישוריות אינטרנט סלולרית ( )3G/4G/5Gמכסה אזורים גיאוגרפיים
נרחבים ,ומאפשרת שימוש ב IoT-במקומות מרוחקים עבור מכשירים ניידים ונייחים .עם זאת ,תשתית האינטרנט הסלולרית
הקיימת במדינת ישראל ,המבוססת ברובה על רשתות  ,4Gלא מהווה פתרון אופטימאלי לאינטרנט של הדברים .זאת ,בין
היתר ,משום שבחלק מהמקומות התקשורת הסלולרית אינה יציבה או מהירה מספיק – קושי שצפוי להתגבר עם הרחבת
השימוש ב – IoT-וכיוון שהמכשירים הנתמכים ברשת הסלולרית צורכים אנרגיה רבה ואינם מאפשרים הסתמכות על
סוללות לאורך זמן.

94

 94דוח ה.2016 ,OECD-
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המעבר לטכנולוגיות  5Gהינו חיוני ומכריע לשימוש נרחב ב IoT-ולניצול מלוא
הפוטנציאל החברתי והכלכלי הטמון בטכנולוגיות אלו.
תקשורת אינטרנט אלחוטית קצרת טווח .שימוש ב IoT-לטווחים קצרים צפוי
להיעשות באמצעות טכנולוגיית ( Wi-Fiראו תיבה  ,)4שהשימוש בה אינו כרוך

"

בתשלום או ברישיון .ואולם ,מסיבות אלה ,התדר המוקצה לתקשורת זו (לרוב,
תדרי  2.4-5ג'יגה הרץ) הוא מהרוויים ביותר 95,והאיחוד האירופאי מעריך שהגידול
הציפוי במספר המכשירים שישתמשו ברשת האלחוטית יחייב את הרחבת התדרים
הזמינים.

96

כמו כן ,בשנים האחרונות פותחו פתרונות לתקשורת אלחוטית בטווחים בינוניים
המבוססת על גלים מילימטריים (  ,)57-86 zHGהמאפשרת העברת נתונים בקצבים

המעבר לטכנולוגיות
 5Gהינו חיוני ומכריע
לשימוש נרחב
ב ,IoT-היות ורשת
זו תגדיל משמעותית
את הקיבול והמהירות
של הרשת הסלולרית
הקיימת.

מהירים ובעלויות נמוכות עבור מקטע ה( last mile-חיבור לבתים ,מפעלים וכו') – בדומה לטכנולוגיית ה ,wi-fi-אך לטווחים
ארוכים יותר של מספר קילומטרים .בכך ,טכנולוגיית הגלים המילימטריים מנטרלת את רוב האתגרים של פרישת סיבים
אופטיים ,כיוון שהיא מהווה תחליף לפרישה היקרה והמורכבת של סיבים עד הבית; והיא אפקטיבית במיוחד עבור טכנולוגיות
 IoTאשר דורשות לרוב חיבור אלחוטי לאינטרנט .בהקשר זה ,חשוב להדגיש כי טכנולוגיית הגלים המילימטריים ,למרות
היותה אלחוטית ,אינה מיועדת למכשירים הנמצאים בתנועה (להבדיל ,למשל ,מאינטרנט סלולרי).
טכנולוגיית הגלים המילמטריים נמצאת בשימוש מסחרי ברוב מדינות העולם המתקדמות ובעשרות רשויות מקומיות בישראל
כתשתית אינטרנט אלחוטית עבור מכשירים נייחים ,בעיקר לצורך חיבור מבני משרדים ,מצלמות אבטחה והקמת רשתות
עיר חכמה ,מבלי לסלול תשתית מבוססת-סיבים עד למכשירי הקצה .בשנת  2020עודכנה הרגולציה על השימוש בה
בישראל ,והיא מאפשרת להקים קישורים אלחוטיים מהירים בטווח של עד כ 2-ק"מ ,ללא צורך בהליכי רישוי מורכבים.
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עם זאת ,גם כיום נדרש הליך של מספר חודשים לקבלת רישיון לאספקת שירותי אינטרנט באמצעות גלים מילימטריים,
כאשר רישיון זה מוגבל ל 8,000-משקי בית ותוקפו צפוי להסתיים באוקטובר .2023

תשתיות תקשורת בישראל
מדינת ישראל בכלל ומשרד התקשורת בפרט ,מקדמים את פרישת תשתיות התקשורת "אולטרה רחבות-פס" בישראל
בשני מישורים :תשתיות נייחות (סיבים אופטיים); ותשתיות ניידות (סלולר בדור חמישי).
תשתיות נייחות .תחום תשתיות התקשורת הנייחות בישראל מאופיין באופן עקבי כסובל מרמת תחרות נמוכה ,אשר
פגעה קשות גם בקצב פרישת הסיבים האופטיים במדינת ישראל :בסוף שנת  2017עמדה הנגישות לרשתות סיבים
אופטיים ( FTTBאו  98)FTTHבישראל על פחות מ 3%-ממשקי הבית והיקף המנויים הכולל לתשתיות אינטרנט מבוססות
סיבים עמד על אלפי מנויים בודדים .זאת ,לעומת ממוצע של כ 30%-באיחוד האירופאי באותו מועד.
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בעקבות כך ,בשנת  2018החל משרד התקשורת להניע את "מתווה הסיבים" – תיקוני חקיקה ורגולציה מקיפים שייצרו
סביבה תחרותית המתמרצת האצת פריסת תשתיות סיבים בכלל הארץ .בכלל זה ,טופלו חלק ניכר מהחסמים שהעיבו על
 95שם.
.EU SWD, 2016 96
 97צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' ( )2תיקון מס'  ,)3התש"פ( 2020-ק"ת .)15.9.2020 ,8757
 FTTH, Fiber to the Home 98ו FTTB, Fiber to the Building-הן שתי הארכיטקטורות הנפוצות לחיבור משתמשי הקצה לתשתית אינטרנט מבוססת
סיבים-אופטיים .בארכיטקטורת  FTTHהסיבים האופטיים מגיעים עד למכשירי הקצה של הצרכנים במבנים השונים בעוד שבארכיטקטורת  FTTBתשתית
הסיבים האופטיים מגיעה עד לבניין ,ואילו החיבור של מכשירי הקצה באותו בעניין מבוסס על כבילה מסורתית.
 99עופר רז-דרור "תשתיות התקשורת בישראל בשנת ( "2020אגף כלכלה במשרד התקשורת.)2021 ,
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השימוש ברובד התשתית הפסיבית של חברת בזק (נצרת תת-קרקעית ,עמודים וגובים) במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי,
כך שהתאפשר לחברות נעדרות תשתית נייחת (למשל ,פרטנר וסלקום) להשתמש בתשתית הפסיבית על מנת לפרוש
רשתות תקשורת נייחות חדשות של סיבים אופטיים.
על פי דוחות ממשלתיים ,צעדים אלו אכן הובילו לשיפור בלתי-מבוטל בהיקף
הזמינות של תשתיות סיבים אופטיים לתושבי ישראל ,ואחוז משקי הבית המחוברים
לרשתות אלה עלה ל 9%-ב 2018-ול 25%-באפריל  .2020נכון לסוף שנת 2020
לפחות  30%ממשקי הבית בישראל היו בעלי נגישות לרשת סיבים אחת לפחות
של המתחרים החדשים – פרטנר ו.IBC-
ישראל אמנם התקדמה בפריסת התשתיות הנייחות אך חשוב להדגיש שהיא טרם
הדביקה את הפער בינה לבין מדינות מפותחות אחרות .כך ,בשנת  ,2020הייתה
לכ 44%-ממשקי הבית באיחוד האירופאי גישה לתשתית של סיבים אופטיים ,ובחלק
ממדינות מזרח אסיה הייתה קיימת פריסה מלאה של תשתיות אלו עוד באותה שנה.

100

"

ישראל אמנם
התקדמה בפריסת
התשתיות הנייחות
אך חשוב להדגיש
שהיא טרם הדביקה
את הפער בינה לבין
מדינות מפותחות
אחרות.

לפי דוח הצוות הבין משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות-פס במדינת ישראל שפורסם
באמצע שנת  ,2020מתווה הסיבים טרם סיפק מענה מלא לתחרותיות הנמוכה בשוק התשתיות הישראלי .לאור זאת ,על
בסיס המלצות הצוות הבין משרדי ,הושלמו בשנת  2021תיקונים נוספים בחקיקה והרגולציה הרלוונטיים ,אשר פוטרים
את חברת בזק מפרישה אוניברסלית של סיבים אופטיים ומבקשים להגשים פרישה לכל משקי הבית בישראל באמצעות
קידום תחרות ותמריצים כלכליים לפרישת תשתיות באזורים פחות רווחיים.
כתוצאה ממהלכים אלה ,החל מחודש מרץ  2021החלו גם החברות בזק והוט ,בעלות התשתית הוותיקות ,לשווק שירותי
אינטרנט על גבי רשתות סיבים אופטיים .כמו כן ,ביום  31.5.2021הודיעה בזק כי היא מתחייבת לפרישת רשת סיבים
ל 80%-ממשקי הבית בישראל בתוך  6שנים.
לפי הנתונים העדכניים ביותר על היקף פרישת תשתיות סיבים אופטיים במדינת ישראל ,נכון לחודש יוני 2021
לכ 40%-בלבד ממשקי הבית בישראל קיימת נגישות לתשתית סיבים.
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תשתיות ניידות .פריסת התשתיות הניידות בישראל ,ובפרט רשת דור  ,)5G( 5נעשית על-ידי חברות הסלולר הקיימות –
פרטנר הוט מובייל ,פלאפון ,וסלקום גולן טלקום ,בכפוף להקצאת תדרים מתאימים לכך על ידי משרד התקשורת .המכרז
להקצאת התדרים הנדרשים להפעלת רשתות סלולריות בדור  5הסתיים בקיץ  2020ובמסגרתו הוקצו כמויות התדרים
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 60מגה-הרץ בתחום ה 120 ,700-מגה-הרץ בתחום ה 2,600-ו 300-מגה הרץ בתחום ה 3,500-לחברות הסלולר.עד
סוף אותה שנה הופעלו בישראל  3רשתות סלולר של הדור החמישי ,שכל אחת מהן כוללת מאות אתרים.

103

על פי תנאי המכרז ,בתוך חמש שנים על מפעילי הסלולר להגיע להיקף פריסה המחושב על-פי שיטת נקודות שנקבעה
במכרז ,ובהתאם לתנאי הרישיון שטרם פורסמו.

104

.Analysys Mason Limited 2020, Full-Fibre Access as Strategic Infrastructure (2020) 100
 101רז-דרור ,לעיל ה"ש .99
 102מכרז מס'  - 2019/015רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) בישראל :הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון מיוחד חדש
לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים (להלן :מכרז דור  ;)5הודעת דוברות משרד התקשורת ,סיום מכרז תדרים דור ( )12.8.2020( 5קישור).
 103רז-דרור ,לעיל ה"ש .99
 104ראו :מכרז דור  ,5עמ' .42-43
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ראוי לציין ,שמשרד התקשורת קושר באופן הדוק בין פריסת הרשת
בישראל ובין  IoTויישומיו ,ובמכרז דור  5תחום הMassive IoT-
הוגדר כאחד משלושת השירותים אותם נועדה הרשת לשרת ושאותם
רשאיות חברות הסלולר לספק באמצעותה.

105

במקביל לפריסת

רשת דור  ,5החליט משרד התקשורת על סגירת רשתות  2Gו.3G

106

סגירת רשתות הפועלות באמצעות דור  2ודור  3נעשית ,על-פי המשרד ,בכדי
לפנות משאבי תדר אלקטרו-מגנטי לטכנולוגיות מתקדמות יותר וניצולן היעיל,

"

נכון לסוף שנת
 2021מדינת ישראל
מדורגת במקום ה71-
בלבד בדירוג העולמי
של איכות תשתית
הסלולר

ולשם הפחתת עלויות התחזוקה של רשתות סלולריות עבור המפעיל.
החל משנת  2020ניתן להבחין בשיפור מסוים :על פי מדד  Oooklaהמשווה בין איכות הרשתות הסלולריות של מדינות
העולם ,מתחילת שנת  2020ועד לחודש אפריל  2021נמדד שיפור של כ 87%-במהירות ההורדה הממוצעת בישראל.
עם זאת ,נכון לנובמבר  2021מדינת ישראל מדורגת במקום ה 71-בלבד בדירוג העולמי של איכות תשתית
הסלולר ,עם מהירות הורדה ממוצעת של  Mbps 24.8ומהירות העלאה ממוצעת של  ,Mbps 9.72באופן המחייב
את משרד התקשורת לנקוט פעולות מיידיות על מנת לאפשר את מיצוי התועלות הכלכליות והחברתיות של
מהפכת ה.IoT-

תשתיות אינטרנט  -המלצות
למרות השיפור בפריסתן של תשתיות אינטרנט מתקדמות מסוג סיבים אופטיים ורשתות סלולר בדור  ,5מדינת ישראל
עדיין משתרכת אחר מדינות מפותחות רבות הן בזמינות ואיכות הגישה לתשתיות אינטרנט מתקדמות והן באי-השוויון
בין מגזרים ואזורים גיאוגרפיים שונים בישראל.
לשם תיקון מצבה של מדינת ישראל ,אנו ממליצים על מישורי הפעולה הבאים:
 .1על משרד התקשורת להבטיח פריסה ותמחור תחרותי של תשתיות תקשורת מתקדמות ברוב שטחי
מדינת ישראל – לרבות אזורי תעשיה ,מסחר ,חקלאות וטבע פתוח – (המהווים את עיקר הפוטנציאל
לנפח השימוש בטכנולוגיות  ,)IoTולא רק למשקי בית .אכן ,סביר להניח כי כשלי השוק שעיכבו באופן
משמעותי את פריסתן של תשתיות סיבים ללקוחות פרטיים בישראל אינם מתקיימים בכל הנוגע לאזורי תעשיה
או מרחבים ציבוריים צפופים ,נוכח האטקרטיביות היחסית שלהן עבור חברות התשתית .עם זאת ,בשים לב לרמת
התחרות הנמוכה בשוק התקשורת הישראלי ,על משרד התקשורת לקיים הליך בדיקה יסודי ומבוסס-עובדות של
חסמים לפרישת רשתות תקשורת מתקדמות לאזורי תעשיה (לרבות מסחר וחקלאות) ומרחבים ציבוריים צפופים
בכל רחבי מדינת ישראל ובפריפריה החברתית והגיאוגרפית בפרט.
בכלל זה ,על משרד התקשורת ,בשיתוף עם רשות התחרות ,להוסיף ולבחון האם קיימת מידה מספקת
של תחרותיות בתחום תשתיות האינטרנט המתקדמות עבור עסקים וחברות ,מתוך הבנה כי תמחור
תחרותי בשוק זה הוא חיוני עבור עסקים קטנים ובינוניים המעוניינים לרתום את יכולות טכנולוגיות ה IoT-לטובת
ייעול הייצור והתפעול של פעילותם.

 105מכרז דור  ,5בעמ' .42 ,3
 106משרד התקשורת ,סגירת רשתות רט"ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות – שימוע (( )10.12.2020קישור).
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תשתיות אינטרנט  -המלצות (המשך)
 .2הבטחת פריסתן של רשתות סיבים בכל רחבי מדינת ישראל בשנים הקרובות מחייבת השקעת כספים
מיידית על ידי מדינת ישראל .על פי המדיניות הקיימת ,פריסת סיבים באזורים שאינם משתלמים כלכלית
מתוכננת להתבצע באמצעות כספים ייעודיים שאמור לגבות משרד התקשורת מחברות התקשורת ("קופת
התמרוץ") .עם זאת ,לשם הבטחת משאבים מספקים לעידוד פריסת רשתות תקשורת מתקדמות באזורי תמרוץ
בעתיד הקרוב ,אנו ממליצים כי המדינה תשתתף גם היא במילוי קופת התמרוץ בהפעלות הקרובות של המכרז.
 .3האצת הפריסה של תשתיות אינטרנט ניידות בדור החמישי של הסלולר היא חיונית לשם ניצול מלוא
הפוטנציאל של טכנולוגיות  IoTבמרחב הציבורי .על כן ,אנו ממליצים לקבוע יעד של פריסה ארצית מלאה
של רשת דור  5עד ( 2024באמצעות השתתפות מדינתית במימון או תמריצים מתאימים) ,ותוכנית מואצת לפריסת
הרשת באזורי תעשייה ,חקלאות ומסחר בפריפריה ,תוך התייעצות עם נציגי התעשייה בדבר צרכיהם.

ד .צרכים של סטנדרטיזציה ותפעוליות-בינית ()Interoperability
ניצול מלוא הפוטנציאל של  IoTמחייב תפעוליות-בינית ( )interoperabilityבין מכשירים של יצרנים שונים ובין טכנולוגיות
תקשורת שונות ,המתאפשרת באמצעות קביעת סטנדרטים פתוחים ומקובלים המאפשרים שפה משותפת עבור המערכות
השונות ברשת.
יתרונה של סטנדרטיזציה הוא ביכולת אינטגרציה בין מערכות ואפשרות להשתמש במכשירים במקומות שונים (& Plug
 ;)Playהגברת האמינות ,הבטיחות ,והאפקטיביות של מכשירים ברמה הגלובאלית; וכן עידוד התחרות ,המחקר והפיתוח,
ויצירתם של מודלים עסקיים חדשים 107.לדוגמא ,התרומה של רמקולים חכמים לבית החכם תלויה ,במידה רבה ,ביכולת של
רמקולים אלה לתקשר עם מכשירים ואפליקציות להשמעת מוזיקה ,כטלפון או טלוויזיה חכמים .במובן רחב יותר ,תפעוליות
בינית הכרחית למעבר משימוש בכל מכשיר חכם בנפרד למערכת אקולוגית ( )eco-systemשל מכשירי  – IoTמטלוויזיה או
מכונה חכמה לבית או מפעל חכמים .שינוי זה ,מאפשר שליטה ריכוזית ,קלה ,ונוחה בכלל מכשירי  IoTבמערכת ,וכן מעבר
מידע בין מכשירים ושימוש אפקטיבי יותר במידע המופק 108.חברת מקינזי ,למשל ,מעריכה ש 40%-מהערך הטמון בIoT-
נובע מתפעוליות בינית 109.כיום ,קיימות מגוון יוזמות בינלאומיות לסטנדרטיזציה והבטחת תפעוליות-בינית בתחום ה,IoT-

110

כאשר הבולטת בהן היא שיתוף פעולה בין ארגוני התקינה הבינלאומיים  ISOו ,IEC-המפרסמים ומפתחים מגוון תקנים
ייעודיים להיבטים שונים של תפעוליות בינית בתחום זה.
כמו כן ,במסגרת אסטרטגיית הרשות האירופאית לשוק הדיגיטלי (,)the Digital Single Market (DSM) Strategy
הציעה הנציבות האירופית ( )European Commissionתכנית לסטנדרטיזציה של  ,IoTבמסגרתה יזוהו ויוגדרו תחומים

 107דוח ה.EU Inquiry-2021 ;2016 ,OECD-
.EU Inquiry-2021 108
 109שם.
 110יוזמות אלה מקודמות על ידי שלל גופים ,ביניהםthe International Telecommunication Union; the European Telecommunication :
Standards Institute; the American National Standards Institute; the Telecommunications Industry Association; the
International Standards Organisation; the International Engineering Consortium; the World Wide Web Consortium; the
Institute of Electrical and Electronic Engineers; the Industrial Internet Consortium; and the Internet Engineering Task Force.
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עיקריים הדורשים האחדה ,כגון מערכות הפעלה ( ,)OSונקודות הגישה של משתמשי הקצה למכשירים ,דוגמת עוזרים
ווירטואליים ( 111.)voice assistanceמטרות היוזמה ,כוללות :מניעת פרגמנטציה בין מדינות האיחוד ,הפריה בין תחומים,
והבטחת מסגרת רגולטורית התומכת בפעילות בין מדינות.

112

אחד הקשיים המרכזיים ביצירת סטנדרטים בתחום ה IoT-הוא קיומן של טכנולוגיות המוגנות על-ידי דיני הקניין הרוחני .שימוש
בטכנולוגיות המוגנות באמצעות דיני הקניין הרוחני ( )Proprietaryעשוי להיות מוגבל ויקר ,וחוסר הוודאות בדבר זמינות
ועלות השימוש בטכנולוגיה ,יחד עם הצורך להשתמש בפטנטים של גופים שונים ולקבוע את תרומתם היחסית והמשטר
הרגולטורי השונה החל על ההמצאות ,מעכבים פיתוח סטנדרטים.

113

לדוגמא ,מרבית החברות העוסקות בתחום  IoTבתחום הצרכני רואות בעוזרים ווירטואליים (דוגמת ,אלקסה וסירי) כשער
הגישה לצרכן עבור מכשירי הבית החכם .לאור זאת ,מפתחים של מכשירים ואפליקציות לשוק הצרכני נדרשים להתאים
את המכשיר לטכנולוגיה בה משתמשים עוזרים דיגיטליים אלה ,שנמצאת בבעלות חברות הטכנולוגיה הגדולות :אמזון,
גוגל ,ואפל .כפי שנפרט בפרק השלישי ,מצב דברים זה יוצר תלות של מפתחים בחברות הטכנולוגיה הגדולות ,השולטות
בכניסה לשוק ולכן יכולות לקבוע באופן חד צדדי הן את הטכנולוגיה בה יעשה שימוש והן את תנאי ההתקשרות (החוזיים)
שבין הצדדים .על-פי דוח האיחוד האירופאי ,חברות אלה משתמשות בכוחן כדי לאמץ
פרקטיקות דומות לאלו אותן אימצו ,ושזכו לביקורת נרחבת ,בפועלן כפלטפורמות
דיגיטליות 114.השליטה של חברות הטכנולוגיה הגדולות בשער הגישה לצרכן הסופי
והכוח הנלווה לה ,מאפשרים לחברות אלה לקבוע את הסטנדרטים הקיימים בתחום,
כשהטכנולוגיה בה נעשה שימוש היא בבעלותן הפרטית.

115

ואולם ,גם ליצירת סטנדרטים פתוחים ואחידים ישנם חסרונות .הגברת היכולת להעביר
מידע בין מכשירים ומערכות עשויה להביא לפגיעה נרחבת יותר בפרטיות; סטנדרטים
החלים על כלל המכשירים עלולים להיות מכבידים במיוחד על שחקנים קטנים-חדשניים;
וקביעה של סטנדרטים כבר בשלב מוקדם של התפתחות הטכנולוגיה עלולה למנוע
מהשוק ליצור סטנדרטים טובים ויעילים יותר בהמשך .בנוסף ,העלות של השתתפות
בארגונים לקביעת סטנדרטים כאמור עשויה להגיע לעשרות אלפי שקלים ,ולהכביד
במיוחד על עסקים קטנים ובינוניים.

116

חלף קביעתם של סטנדרטים מחייבים כבר בשלב זה ,ניתן להשתמש במערכות או

"

השליטה של חברות
הטכנולוגיה הגדולות
בשער הגישה לצרכן
הסופי והכוח הנלווה
לה ,מאפשרים
לחברות אלה לקבוע
את הסטנדרטים
הקיימים בתחום,
כשהטכנולוגיה בה
נעשה שימוש היא
בבעלותן הפרטית.

פלטפורמות ( )gateway, hubהמאגדות מידע ממכשירים שונים ומאפשרות תקשורת ביניהם .ואולם ,גם פתרון זה אינו
נטול אתגרים ,הן טכנולוגיים והן ביחס לבעלות במידע אותו יש לאגוד יחדיו 117.לאור האמור לעיל ,דוח ה OECD-מדגיש
את הצורך באיזון שבין מערכות שביסודן טכנולוגיה קניינית ,שאינן מאפשרות תפעוליות בינית ,ובין יצירת סטנדרטיזציה
והאחדה בין מערכות.

118

 111ראו.EU SWD, 2021 :
 112דוח ה.2016 ,OECD-
.EU SWD, 2016; EU SWD, 2021 113
 114איגוד האינטרנט הישראלי" ,נייר עמדה :רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל" (( )2021קישור).
 115ראו.EU SWD, 2021 :
 116שם.
 117דוח חברת מקנזי.2015 ,
 118דוח ה.2016 ,OECD-
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אופיו המהפכני של ה IoT-מספק למעצבי המדיניות שורה של אתגרים חדשים ומעצים את החשיבות בפתרונם של אתגרים
קיימים .עד כה ,דנו בשימושים ובצרכי התשתית של  .IoTכעת ,נבקש לבחון את האתגרים הרגולטוריים והמשפטיים הכרוכים
בו .דיון זה נחלק ל 5-תחומים( :א) אבטחת סייבר; (ב) פרטיות; (ג) דיני צרכנות; (ד) הגבלים עסקיים; ו(-ה) איכות סביבה וקיימות.

סטנדרטיזציה ותפעוליות-בינית ( - )interoperabilityהמלצות
ניצול מלוא הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של טכנולוגיות  IoTתלוי בקיומם של סטנדרטים משותפים ופתוחים אשר
יאפשרו תקשורת נתונים והתממשקות בין מגוון מערכות  IoTמתוצרתם של ספקים שונים .קישוריות ופתיחות של
מערכות טכנולוגיות ו IoT-בפרט ,חיוניות גם ליכולתם של ספקים להתחרות באמצעות חדשנות מול ענקיות הטכנולוגיה
הקיימות ,אשר נוטות להפעיל את מוצריהן במתכונת "גן סגור" (מניעת האפשרות של ספקים או יצרנים אחרים
להתממשק למכשירים או לנתונים).
אמנם ,עיקר המאמץ לקדם תפעוליות-בינית ( )interoperabilityבין מכשירים ומערכות  IoTלא נעשה באמצעות
רגולציה מדינתית אלא באמצעות יוזמות גלובליות-וולונטריות של ארגונים וחברות טכנולוגיה .עם זאת ,למדינת ישראל
חלק חשוב בהבטחה סטנדרטיזציה ותפעוליות בינית במישורים הבאים:
 .1המשך עדכון הסדרי הייבוא והתקינה של טכנולוגיות  IoTמתקדמות על ידי משרד התקשורת והבטחת
תאימות בין הזירה המקומית לגלובלית :אנו מברכים על פעילותו של משרד התקשורת בעדכון תקנות היבוא
והרישוי של מוצרי  IoTוטכנולוגיות רלוונטיות במהלך השנה האחרונה ,המבטאת הכרה בצורך להפחית חסמי
רישוי ויבוא בתחום זה .בצד זאת ,אנו סבורים כי המשך עיצוב התקינה והייבוא של מוצרי  IoTבישראל נדרש
להיעשות גם בתאימות לסטנדרטים ותקנים לתפעוליות-בינית המתהווים בזירה הבינלאומית.
 .2יצירת דיאלוג בין משרד התקשורת ורשות החדשנות ובין גורמים רלוונטיים בתעשייה :על בסיס הנסיון החיובי
שהצטבר בזירה הבינלאומית ,יש לייצר מסגרות פורומים לדיאלוג בין גופי הממשל הרלוונטיים העוסקים בתקינה
וסטנדרטיזציה של תחום האינטרנט וה IoT-לבין גורמי תעשייה מקומיים העוסקים בפיתוח הטכנולוגיה ויישומיה –
בכדי לקדם טכנולוגיות המאפשרות תפעוליות בינית ,התאמת הרגולציה הקיימת לכך ,ושיתוף מידע אודות הנעשה
על-ידי גופים בארץ ובעולם בתחום הסטנדרטיזציה של מכשירי .IoT
 .3רתימת גורמים בתעשייה המקומית להשתתפות בוועדות בינלאומיות לקביעת סטנדרטים ותקינה:
כיום ,פועלות מספר וועדות בינלאומיות הקובעות סטנדרטיים בתחומי ה IoT-המאפשרות לנציגים מכל מדינה
להשתתף ולהשפיע על התהליך .על מנת להבטיח את הצרכים האינטרסים של הכלכלה הישראלית בזירה זו,
על משרד הכלכלה ורשות החדשנות לעודד או אף לתמרץ השתתפות פעילה של נציגים מהתעשייה הישראלית
באותן וועדות בינלאומיות ובמסגרת פעילויות ההכנה של מכון התקנים הישראלי לקראת הדיונים בוועדות.
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פרק 3
צרכים והמלצות ברובד הרגולטורי
א .רגולצייה של אבטחת סייבר ()Cyber Security
טכנולוגיות  IoTאמנם מאפשרות נוחות והתייעלות באמצעות קישוריות רציפה בין מכשירים וחיישנים ,אך גם
מגבירות את הסיכון לשימוש במכשירים אלו כפלטפורמה למתקפות סייבר למטרות שונות .ככל שיותר שירותים,
מערכות מידע ומוצרים מקושרים זה לזה ומסוגלים לקלוט ולהעביר מידע זה מזה ומהסביבה ,כך קל יותר למתקפת סייבר
להתפשט במהירות ,להגיע למספר גדול של מערכות ,שירותים ותשתיות ולגרום נזקים חמורים 119.על כן ,אבטחת סייבר
מהווה אחד האתגרים המרכזיים בהקשר של  ,IoTכאשר המכשירים והמידע
המרכיבים את המערכת חשופים לשלושה סוגים מרכזיים של מתקפות:
 .1גישה ושימוש בחיישנים או במידע המסופק על ידם על-ידי מי שאינו מורשה
לכך .מערכות  ,IoTמבוססות על חיישנים האוספים מידע רב על המשתמש

"

וסביבתו ,כולל מידע אישי ורגיש ,ועל כן מהוות מטרה אטרקטיבית לגורמים
זדוניים המעוניינים בגישה לחיישנים או למידע המתקבל מהם (ראו תיבה .)3

120

במהותו ,סיכון זה אינו שונה מהסיכון אליו חשופים מאגרי מידע אחרים .ועם
זאת ,פריסה נרחבת של  IoTבכלל ובמרחב הציבורי בפרט ,מייצרת מטרות
אטרקטיביות ביותר עבור מתקפות סייבר ,נוכח עושר המידע שמכשירי IoT
צוברים (כגון פרטים מזהים ,מידע כלכלי ,מידע ביומטרי ואף סיסמאות לשירותים
דיגיטליים אחרים) ,לרוב אף ללא מודעות מלאה של המשתמשים על קיומו של
מאגר המידע או פריצתו .בנוסף ,בהקשר התעשייתי IoT ,חושף את החברות
שמשתמשות בו לסיכונים של ריגול תעשייתי ,חשש העולה ביתר שאת ביחס

טכנולוגיות IoT
אמנם מאפשרות
נוחות והתייעלות
באמצעות קישוריות
רציפה בין מכשירים
וחיישנים ,אך גם
מגבירה את הסיכון
לשימוש במכשירים
אלו כפלטפורמה
למתקפות סייבר
למטרות שונות.

לתעשיות רגישות ,כתעשיות ביטחוניות בפרט.

121

 .2שימוש במכשירי  IoTלתקיפת מערכות אחרות .דוגמא בולטת לשימוש במכשירי  IoTלתקיפת מערכות אחרות היא
מתקפת התוכנה הזדונית מיראי ( , )Mirai Malwareשאפשרה לתוקפים להשתלט על אלפי מכשירי  IoTובאמצעותם
לבצע מתקפת מניעת שירות מבוזרת ( )DDoSעל אתרים פופולריים כנטפליקס ( ,)Netflixסי אן אן ( ,)CNNו-טוויטר
( 122.)Twitterהקושי למנוע ״אפידמיית סייבר״ ומתקפות דומות לאלה של תוכנת מיראי מיוחס לשני היבטים של :IoT
התוכנה לא השפיעה על פעילות המכשירים ולכן בעליהם לא ידעו שהם נגועים; והחיבוריות בין המכשירים אפשרה
לתוכנה להשתמש במכשירים אליהם כבר חדרה כדי לאתר ולפגוע במכשירים נוספים.
 .3ניצול חולשות במערכות  IoTכדי לסכל או לשבש פעילותן ,תוך גרימת נזקים בעולם הפיזי .הסוג השלישי

 119לפירוט אודות סיכוני הסייבר ביחס למערכות  IoTשונות ,ראוUS Department of Homeland Secutiy, Internet of Things Security :
( )Acquisition Guidance (2020קישור).
 120ראו :דוח ה.2015 ,FTC-
 121דוח ה.2016 ,OECD-
 122ראו ,Paez & Tobitsch :לעיל ה"ש Jane E. Kirtley & Scott Memmel, Rewriting the Book of the Machine: Regulatory and ;11
Liability Issues for the Internet of Things ,19 MINN. J.L. SCI. & TECH. 455 (2018).
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והאחרון של איומי סייבר הוא ניצול חולשות במערכות  ,IoTציבוריות
פרטיות ,כדי לשבש ואף לסכל את פעילותן.

123

בהקשר הצרכני,

חולשות אבטחה כגון פריצה לרכבים ומכשירי בריאות עשויה לסכן
את חיי המשתמש ,כשדוגמא מוכרת לכך היא בקשתו של דיק צ'ייני
לנתק את חיבור האינטרנט של קוצב הלב שלו בעת כהונתו כסגן נשיא
ארצות הברית 124.בדומה ,חוקרים הדגימו את יכולתם לפרוץ מרחוק
למערכות מחשב של מכוניות ולסכן את חייהם של נוסעי המכונית
ועוברי אורח ,אירוע שהוביל להחזרה ( )Recallשל  1.4מיליון רכבים
של חברת פיאט.

125

פריצה לרשת  IoTעלולה גם לשבש ואף למנוע את פעילותן של מערכות
חיוניות – למשל רשת החשמל ,מערכות לטיפול במי השתייה ,מערכות
פיננסיות ,בתי חולים ,ומתקנים רגישים אחרים .כבר היום נשענות
מערכות אלה על  IoTופגיעה בהן עשויה לסכן חיים ולפגוע באספקת
שירותים חיוניים לאזרחים (ראו :תיבה  126.)3באופן דומה ,מומחי אבטחה
בעולם מתריעים מפני הסכנות של תקיפות סייבר כנגד תשתיות IoT
של ערים חכמות ,המנצלות פרצות אבטחה ברשתות .5G

127

כמכלול ,העלייה התלולה במספר השירותים ,מערכות המידע
והמוצרים המקושרים זה לזה – המסוגלים לקלוט מידע מהסביבה
הפיזית ולהשפיע עליה ,מובילה לכך שקל יותר למתקפת סייבר ,שהיא
כשלעצמה תוכנת מחשב ,להתפשט במהירות ,להגיע ליותר מערכות,
שירותים ותשתיות – ולגרום מגוון של נזקים חמורים (במיוחד כשמדובר
במערכות  IoTבסקטורים רגישים כגון בריאות ,תחבורה או תשתיות).

128

סיכוני סייבר ,כאמור ,אינם ייחודים לאינטרנט של הדברים .ואולם,
מספר היבטים הופכים טכנולוגיה זו לפגיעה במיוחד .ראשית ,למרבית
החברות העוסקות בפיתוח מוצרי  IoTאין ניסיון או מומחיות בתחום אבטחת
הסייבר ,ולאלה המפתחות מוצרים שעלותם נמוכה יחסית אין תמריץ כלכלי
לספק תמיכה ועדכוני אבטחה לאורך זמן .בשל כך ,לקוחות רבים חשופים
לפרצות אבטחה כבר במועד רכישת המוצר או זמן קצר לאחר מכן.
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תיבה  :3דוגמאות למתקפות סייבר על
מערכות IoT
ב ,2003-תולעת המחשב  Slammerחדרה
והביאה לקריסתה של מערכת המחשב של
תחנת כוח גרעינית במדינת אוהיו ,ולהשבתת
פעילות מערכות הניטור שלה למספר שעות;
ב ,2011-מערכת טיהור המים במדינת אילינוי
הושבתה על-ידי פורצים שהשתלטו עליה
מרחוק.
ב ,2014-מתקפת סייבר על מפעל פלדה
בגרמניה גרמה לנזק פיזי במפעל ,לאחר
שהפורצים מנעו את הפסקת פעילות התנור.
ב ,2017-התוכנה הזדונית  WannaCryחדרה
למאות אלפי מחשבים ביותר מ 150-מדינות.
התוכנה גרמה לנזקים שהוערכו במיליארדי
דולרים ופגעה בפעילותם של  16בתי חולים
בבריטניה ,לביטול פגישות וניתוחים לא דחופים.
ב ,2021-מתקפת סייבר שיתקה את פעילות
צינור הנפט של חברת קולונייל ()Colonial
האחראי להעברת  45%מהנפט הנצרך בחוף
המזרחי של ארצות הברית; ועוד ב,2021-
מתקפת סייבר על  ,JBSחברת עיבוד הבשר
הגדולה בעולם ,הביאה להפסקת 20%
מפעילותה בארצות הברית ,בה ממוקמים חמשת
מפעליה הגדולים ביותר.
ראוPeter Swire & Jesse Woo, Privacy :
and Cybersecurity Lessons at the
Intersection of the Internet of Things
and Police Body-Worn Cameras, 96
N.C. L. Rev. 1475 (2018); OECD, The
Internet of Things: Seizing the Benefits
and Addressing the Challenges, OECD
)Digital Economy Papers No. 252 (2016

שנית ,ברבים ממכשירי  IoTאין אפשרות להתקין עדכוני אבטחה ()patches
או לבצעם באופן אוטומטי לשם תיקון פרצות שנתגלו עם הזמן .בדומה ,לרבים ממכשירי ה IoT-אין את כוח העיבוד הדרוש

 123ראו :דוח ה.2015 ,FTC-
( 124קישור).
 125ראו :דוח ה ;2015 ,FTC-דוח ה.2016 ,OECD-
 126ראו ,Paez & Tobitsch :לעיל ה"ש  ,Kirtley & Memmel ;11להלן ה"ש  ;122דוח ה.2016 ,OECD-
Danny Palmer, Ransomware: It's only a matter of time before a smart city falls victim, and we need to take action now, 127
). ZDNet (27.08.2021
 128לדיון במגוון הנזקים הכלכליים והחברתיים של תקיפות סייבר והקושי בכימותם ,ראו :רחל ארידור הרשקוביץ ,תהילה שוורץ אלטשולר ועידו סיון סביליה
מהו סייבר – על מרחב הסייבר ,תקיפות סייבר והגנת סייבר (( )2021קישור).
 129דוח ה.2015 ,FTC-
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לבצע פעולות הצפנה או אבטחה מורכבות במכשיר עצמו 130.סיכון זה מחריף ביחס
למוצרים שיצרניהם מבקשים לשמור על מחירם הנמוך לצרכן.
שלישית ,שימושים רבים של  ,IoTבין אם בהקשר התעשייתי או העירוני ,מחייבים
פריסה רחבת היקף של מכשירים מחוברים .בשל כך ,קיים קושי לנטר את סביבתם
באופן קבוע ורציף ,והם חשופים לפגיעה או לפריצה פיזית למכשיר.

131

כמות

החיבורים בין מכשירים מהווה נקודת חולשה נוספת שמאפשרת פגיעה במערכות
מוגנות יותר ובמעבר המידע עצמו.
רביעית ולבסוף ,חברות רבות ממשיכות להשתמש בציוד תעשייתי ישן (Legacy
 ,)Systemsכגון מכונות משנות ה 80-וה 70-של המאה ה ,20-שהחלפתן יקרה ועשויה
לפגוע בפעילות החברה מצד אחד ,אך שאינו מתאים לשימושים מודרניים מצד שני.
למרבית המערכות הישנות אין אבטחת סייבר או יכולות תקשורת מובנות ,וקיים קושי
באבטחתן בעת חיבורן לרשת האינטרנט.
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"

למרבית החברות
העוסקות בפיתוח
מוצרי  IoTאין ניסיון
או מומחיות בתחום
אבטחת הסייבר,
ולאלה המפתחות
מוצרים שעלותם
נמוכה יחסית אין
תמריץ כלכלי לספק
תמיכה ועדכוני
אבטחה לאורך זמן.

השילוב בין חשיבות מערכות  IoTופגיעו ֹתן למתקפות סייבר ,יחד עם כשלי
השוק המובילים להשקעה נמוכה בהגנת סייבר על ידי חברות הטכנולוגיה נתפס כמחייב התערבות מדינתית-
רגולטורית 133.בארצות הברית למשל ,נחקק לאחרונה חוק הקובע דרישות אבטחה מינימאליות שעל מכשירי  IoTשנרכשים
על-ידי הממשל הפדראלי לעמוד בהן .דרישות אלה כוללות :אפשרות להתקנת עדכוני אבטחה ( ;)Patchabilityהיעדר
פגיעות ידועה ( ;)No known Vulnerabilityו-הסתמכות על פרוטוקולים סטנדרטיים לתעבורת רשת והצפנת מידע.
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לבסוף ,בשנת  2018וכחלק מה ,)CCPA( California Consumer Privacy Act-חוקקה מדינת קליפורניה חוק הדורש
מכל יצרן של מכשיר המתחבר לאינטרנט באופן ישיר או עקיף לציידו במנגנוני אבטחה סבירים ולנקוט בצעדים למניעת
גישה ,שינוי ,או גילוי מידע על-ידי מי שאינו מורשה לכך 135.גם באיחוד האירופי הוכרז בסוף שנת  2021על קידום חקיקה
ייעודית עבור מכשירים מחוברים ( ,)cyber Resilience Actאשר טיוטה שלה צפויה להתפרסם במהלך שנת .2022
נוסף על החקיקה לעיל ,מספר גופים בינלאומיים פיתחו ומפתחים תקנים אותם חברות מסחריות יכולות לאמץ באופן
וולנטרי .דוגמא בולטת היא תקן  ISO/IEC DIS 27400המוקדש לאבטחת מידע ופרטיות במכשירי האינטרנט של הדברים.
תקֶן משקף שיתוף פעולה בין ( ISOהארגון הבינלאומי לסטנדרטיזציה שתקניו בתחומים רבים זכו להכרה נרחבת בעולם
ה ֶּ
בכלל ובישראל בפרט) ו( IEC-הרשות האלקטרו-טכנית הבינלאומית ,ארגון ללא מטרות רווח עם נציגות מ 170-מדינות
המפתח תקנים בתחומי האלקטרוניקה) ,ומספק כללים מנחים ביחס לסיכוני הסייבר הכרוכים במכשירי האינטרנט של
הדברים ועקרונות להתמודדות עם סיכונים אלה .דוגמה נוספת היא הכללים המנחים להתמודדות עם אתגרי הסייבר של
מערכות  IoTאו  cyber-physical systemsשפרסם  ,NISTהארגון הלאומי לסטנדרטים וטכנולוגיה של ארצות הברית.
נציין שבישראל מערך הסייבר הלאומי השתמש במסגרת שפיתחה  NISTכבסיס למסמך "תורת ההגנה בסייבר "2.0
ולרשימת בקרות ההגנה הנלווית לו שפורסמו בשנת  ,2021הכוללים בקרות ייעודיות להתקני .IoT

 ,Kirtley & Memmel 130לעיל ה"ש  ,Swire & Woo ;122לעיל ה"ש .29
 ,Paez & Tobitsch 131לעיל ה"ש .11
 132שם.
 133כשלי השוק המרכזיים המובילים חברות להשקעת-חסר בתחום הגנת הסייבר הם( :א) החצנות שליליות; (ב) א-סימטריה במידע בין מפתחים ומשתמשים;
(ג) מורכבות הפרוייקטים והמרוץ להיות ראשון בשוק; (ד) א-סימטריה במידע לגבי חולשות טכנולוגיות .לדיון נרחב בכשלי שוק אלו ,ראו :ארידור-הרשקוביץ
ואחרים ,לעיל ה"ש .130
.The Internet of Things (IoT) Cybersecurity Improvement Act of 2020 (link) 134
.California Senate Bill no. 327, Information Privacy: Connected Devices (link) 135
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רגולציה של אבטחת סייבר בתחום ה – IoT-המלצות
ההתמודדות עם אתגרי האבטחה שמעוררות טכנולוגיות  IoTצפויה ללוות את השימוש בהן לאורך זמן ,וחשיבותה
תגבר עם הרחבת השימוש וההסתמכות עליהן .עם זאת ,כשלי השוק הייחודיים לאבטחת סייבר (היעדר תמריץ מספק
מצד יצרנים להשקיע באבטחת סייבר ובהגנה על המשתמשים) ,מצדיקים מעורבות מדינתית לשם אסדרה ואבטחה
של מרחב הסייבר ,ותחום ה IoT-בפרט.
על כן ,אנו סבורים כי על ממשלת ישראל לקדם רגולציה רוחבית של הגנת סייבר בתחום ה ,IoT-כפי שנעשה בארצות
הברית ( )The Internet of Things Cybersecurity Improvement Actומתוכנן גם באיחוד האירופי (Cyber
 )Resilience Actבכלל זה ,יש להגדיר מי הרשות המדינתית המופקדת על קביעת נורמות מחייבות של הגנת סייבר
בתחום ה , IoT-ואת מתכונת האכיפה :כרגולציה מחייבת החלה על יצרנים ומשווקים של מכשירי  IoTאו אכיפה ״רכה״
באמצעות סימון מוצרים שעומדים (או שאינם עומדים) בנורמות שנקבעו.
מעבר לשאלה המוסדית ,אנו סבורים כי יש לקבוע את הנורמות הבאות ,כעקרונות מנחים ( )best practicesלאבטחת
סייבר עבור תחום ה ,IoT-שהוצגו על ידי גופים רגולטוריים וטכנולוגיים מובילים בעולם ( FTC, FBI, Microsoftועוד):
א" .עיצוב לאבטחה" ( .)Security by Designעיצוב אבטחת מכשירי  IoTמלכתחילה ,ובפרט )1( :ביצוע
הערכת סיכונים; ( )2בדיקה של מערכות המידע טרם השקת המכשיר; ( )3יצירת אפשרות לקבל עדכוני אבטחה
( ;)Patchabilityו )4(-שיווק המוצר עם תוכנות מעודכנות ובלא שקיימת פגיעות ידועה.
ב.

אבטחה כברירת מחדל .שימוש באמצעי אבטחה ,כסיסמא ,כברירת מחדל וחיוב המשתמש לשנות את הסיסמא
הראשונית לסיסמא שאינה ניתנת לניחוש בקלות;

ג.

אבטחת עומק ( .)Defense-in-Depthקיומן של מספר שכבות אבטחה במכשיר ,למשל שילוב של אבטחת
הגישה לרשת באמצעות שם משתמש וסיסמא יחד עם הצפנת המידע המאוחסן והמועבר ברשת;

ד.

תמיכה מתמשכת .קביעת תקופת זמן מינימאלית שבה הספק יתמוך וייעדכן את המכשיר;

ה .מינימיזציה של איסוף המידע ( .)Data Minimizingהגבלת איסוף המידע למידע שיש בו צורך קונקרטי
וידוע לשם פעילות המכשיר – נושא עליו נרחיב בדיון על פרטיות;
ו.

מינימיזציה של פונקציונאליות .הגבלת הפונקציונאליות של המכשיר לאלה בהן יש צורך ידוע .לדוגמא,
להימנע מהתקנת שקע  USBבמכשיר שאין לו שימוש ידוע בחיבור כאמור;

ז.

שקיפות .חובת הודעה למשתמשים במקרה של פריצה למכשיר או למאגרי המידע;

ט .יכולת לפעול בלא חיבור לרשת .שימור היכולת של מכשירים לבצע את פעילותם העיקרית גם ללא חיבור
לאינטרנט (.)Offline
י.

הגנת סייבר בשרשרת האספקה .על הארגון חלה אחריות לוודא כי הוא מנהל את סיכון הסייבר אליו הוא חשוף
מצד נותני השירות שלו במימד הסייבר .מומלץ לפעול לפי הנחיות מערך הסייבר הלאומי בנושא זה.
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ב .פרטיות
פרטיות מהווה אתגר מהותי נוסף לשימוש במכשירי  ,IoTשכן אלה עשויים לאסוף מידע אישי ורגיש ,כגון נתוני מיקום
גיאוגרפי ,מספרי חשבון ,פרטים מזהים (המאפשרים הצלבת מידע ממקורות נוספים) ,הרגלי שימוש וצריכה ,ומידע ביומטרי .
הסכנה של חשיפת מידע רלוונטית לכלל השימושים של  ,IoTוכאן נתמקד בשני תחומים שנחשבים לרגישים במיוחד :עזרי
כושר ובריאות ,ומכשירים הנמצאים בסביבתם של ילדים וקטינים .עזרי הכושר עוקבים אחר מדדים רבים – כלחץ דם ,דופק,
וחום גוף – מהם ניתן ללמוד ולהסיק רבות על מצבו הגופני והנפשי של היחיד .בנוסף ,בתי חולים משתמשים במכשירי
 IoTלהעברת תוצאות בדיקות רפואיות ,כסריקות רנטגן ,בדיקות דם ,ו ,MRI-שכוללות מידע רפואי רגיש .יתרה מכך ,מעבר
לחשיפת המידע ,עצם איסוף המידע עשוי לפגוע באוטונומיה ,בהתנהגות וקבלת ההחלטות של מושאי האיסוף.

136

מכשירי  IoTבסביבת ילדים וקטינים (כגון צעצועים או מערכות ניטור) ,מצוידים לרוב
במיקרופונים ,מצלמות ,וחיבור לרשת האינטרנט ועשויים לחשוף פרטים אישיים
על אודות הילדים (שמות ,כתובות מגורים וכתובות אי-מייל) ,לספק גישה לתמונות
וסרטי ווידאו בהם מצולמים הילדים ,ולאפשר פריצה למכשיר ואף תקשורת ישירה
עם הילדים .כל זאת ,אל מול מי שאין להם את הידע או הניסיון להתגונן בפני
מעשים אלה .כך ,לדוגמא ,בשנת  2015פרץ אדם זר למוניטור שהותקן בחדרו
של ילד בן שלוש ,פריצה שנתגלתה רק לאחר שהאב שמע את האדם מדבר עם
הילד באמצעות המוניטור.

137

היבט נוסף שמעצים את פוטנציאל הפגיעה בפרטיות באמצעות מכשירי  IoTהוא
החדירה למרחב הפרטי והאינטימי של אדם .כיום ,מכשירים רבים מספקים ליצרנים
את היכולת להאזין ולראות את הנעשה בביתו של היחיד (במתכונת ".)"always on

138

"

מכשירי  IoTבסביבת
ילדים וקטינים (כגון
צעצועים או מערכות
ניטור) ,מצוידים
לרוב במיקרופונים,
מצלמות ,וחיבור
לרשת האינטרנט,
ועשויים לחשוף
פרטים אישיים על
אודות הילדים.

וזאת ,מבלי שהיחיד מיודע ומודע באופן בהיר לסוג המידע שנאסף 139.לדוגמא ,בשנת
 2019עובדי חברת אמזון הודו שמתקיימות האזנות לחלק מה"שיחות" של אנשים עם מכשיר אלקסה ( )Alexaוששיחות
אלה מוקלטות ונשמרות בשרתי החברה.

140

התקדמות טכנולוגית במגוון תחומים ובפרט ביכולות החישה הדיגיטליות (כזיהוי פנים או זיהוי קולי); יכולות
פריסת החיישנים (למשל ,באמצעות רחפנים ,בלונים ,ולוויינים נמוכי מסלול); ושמירת המידע כך שהוא זמין
בכל עת ,לצד עלייה בכמות החיישנים ,תאפשר כיסוי מלא של כמעט כל תא שטח ,בין אם ציבורי או פרטי.
יכולות האחסון המשתפרות והגידול ביכולות תעבורת המידע יאפשרו לשמור ולבצע ניתוח נרחב של המידע והשיפור ביכולת
הזיהוי וההתאמה יאפשרו לחבר בין כלל המידע הזה לבין אדם מסוים או אירוע מסוים ,לקטלג אותו באופן משופר ולשמור
את התוצר לתקופה ארוכה .החיבור בין זיהוי הפנים (או כל זיהוי ביומטרי אחר) לבין מאגרי המידע הלאומיים (מאגרים
ביומטריים של טביעות אצבע ותמונות פנים ,מידע אלפא-נומרי של תעודות זהות ודרכונים ,מרשם פלילי ,מרשמים עסקיים
וכד') יאפשר יצירת תיקים דיגיטליים עדכניים ומתעדכנים ,אשר יקושרו לכל אירוע בו מידע כלשהו על אודות אותו אדם
יתועד באמצעי ה IoT-השונים ,ככל שאין על כך הגבלות בחקיקה.
 136לתיאור הסכנות הייחודיות למכשירי  IoTבתחום הכושר והבריאות ,ראו המלצות הרשות להגנת הפרטיות.2021 ,
 137ראו ,Kirtley & Memmel :לעיל ה"ש Eldar Haber, Toying with Privacy: Regulating the Internet of Toys, 80 OHIO ST. L.J. ;122
) ,Peppet ;399 (2019לעיל ה"ש .25
 138להרחבה אודות סכנות הפרטיות הייחודיות של מכשירי  IoTבמתכונת  ,Always Onודרכי ההתמודדות איתן במסגרת  ,privacy by designראוDan :
).Feldman & Eldar Haber, Measuring and Protecting Privacy in the Always-On Era, 35 BERKELY TECH. L.J. 197 (2020
 139ראו :דוח ה.2015 ,FTC-
 140קישור לידיעה באתר  ;)2019( Bloombergקישור לידיעה באתר .)2019( Washington Post
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המידע הרב שנאסף באמצעות מכשירי  IoTמאפשר ניתוח מעמיק
והסקת מסקנות ביחס לאישיותו ,הרגליו ,התנהגותו ,קשריו
החברתיים ,ומאפייניו הפסיכולוגיים של היחיד (ראו :תיבה  141.)4תוצרים
מעובדים אלה עשויים להימכר ,ובפועל אכן נמכרים ,לצדדים שלישיים –
מעסיקים ,בעלי דירות ,חברות ביטוח ,וחברות אשראי ובנקים – המשתמשים
בהם בהליך קבלת החלטות .למשל ,מידע אודות ההתמדה של היחיד
בפעילות גופנית מעזר כושר עשוי ללמד על מידת האימפולסיביות שלו
באופן שישפיע על ההחלטה האם להעסיקו ,להתקשר עמו בחוזה שכירות,

"

המידע הרב שנאסף
באמצעות מכשירי IoT
מאפשר ניתוח מעמיק והסקת
מסקנות ביחס לאישיותו,
הרגליו ,התנהגותו ,קשריו
החברתיים ,ומאפייניו
הפסיכולוגיים של היחיד.

או לשם קביעת גובה פרמיית הביטוח שלו 142.דוגמה לכך מחיי המעשה
היא סקר שנערך בין סוכני ביטוח בצפון אמריקה ,שמצא כי 68%-מהם
משתמשים במידע מצדדים שלישיים על מבוטחים לצורכי חיתום ,תמחור,
ובירור תביעות ,כשבין סוגי המידע שנמצאו כמועילים ביותר הם תמונות
שצולמו במכשירים חכמים ומידע על מיקום גיאוגרפי ממערכות .GPS

143

השימוש לעיל במידע – המכונה "שימוש מחוץ להקשר" ,היות והוא מתאר
שימוש במידע שנאסף בהקשר מסוים (פעילות גופנית) לשם קבלת החלטות
בהקשרים אחרים (קבלה לעבודה) – מעורר קשיים רבים ,שבחלקם נדון
בחלקים העוסקים בצרכנות ואפליה .כבר עתה נציין ,שמרבית מכשירי IoT
אוספים סוגי מידע בלא שיש למידע שימוש ידוע .בעוד שיש לפרקטיקה
זו יתרונות ,כגון פיתוח שימושים חדשים שלא נצפו מראש על ידי היצרן,
היא מרחיבה את האפשרות לשימושים מחוץ להקשר 144.יתר על-כן ,כיוון
שספקים רבים אינם מציינים מהו המידע שמופק מהמכשיר ומה הם
השימושים העתידיים בו ,פעמים רבות צרכנים לא יכולים לצפות כיצד
חשיפת המידע עשויה להשפיע על חייהם.

145

כך ,המידע המופק ממכשירי  IoTצפוי להוות ,וכבר היום מהווה,
בסיס לקבלת החלטות בהקשרים שונים מאלה במסגרתם נאסף
המידע ואף עשוי לשמש בסיס לאפליה מסוגים חדשים.
לשימוש במידע "מחוץ להקשר" יתרונות מסוימים .לדוגמא ,הוא מאפשר
לחברות ביטוח להתאים את פרמיית הביטוח לסיכון שמשקף המבוטח
המסוים ,ועשוי לעודד בנקים לאשר הלוואות למי שלא היתה מאושרת לו
הלוואה בלא המידע הנוסף שקיים אודותיו .מאידך ,שימוש במידע ממכשירי
 IoTבהליך קבלת ההחלטות עשוי להוביל להטיה סיסטמית כנגד קבוצות
מוחלשות באוכלוסייה 146.כך ,ניתוח הנתונים המתקבלים מכלל האוכלוסייה
עשוי ללמד שפעילות מסוימת ,כגון שימוש בדלת חכמה ,מעידה על סיכוי
 141ראו לעיל המקורות בה"ש .137
 142דוח ה ,Peppet ;2015 ,FTC-לעיל ה"ש .25
 143קישור לידיעה באתר .)2020( Digital Insurance
י

 144דוח ה ;2015 ,FTC-דוח חברת מקנזי.2015 ,
 ,Peppet 145לעיל ה"ש .25
 146דוח ה.2015 ,FTC-
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תיבה  :4דוגמאות להיקשים ממידע
שנאסף במכשירי IoT
ניתן ללמוד הרבה על היחיד ממידע שנאסף
מכשירי האינטרנט של הדברים.
עזרי כושר המודדים הזעה וקצב לב יכולים להעיד
על שימוש בסמים ,טבק ,ואלכוהול ,ומידע על
הרגלי הכושר של היחיד מאפשר הסקה ביחס
למידת האימפולסיביות שלו.
מכשירים העוקבים אחר הרגלי השינה מאפשרים
לבצע היקשים ביחס לבריאותו הנפשית של
המשתמש ,יכולותיו הקוגניטיביות ,ורגשותיו;
מידע מרשת החשמל החכמה מלמד על האם
האדם שוהה בביתו ,באיזו דחיפות הוא מבשל,
מנקה ,מתקלח או יוצא לחופשה.
מכשירי ניקוי חכמים ,כמכשיר שואב האבק
החכם ה"רומבה" ,ממפים את בתי הלקוחות
ומעבירים מידע זה ליצרן.
לאחרונה ,חוקרים הראו כיצד ניתן להשתמש
במידע מחיישנים בטלפון החכם כדי להסיק
אודות מצבו הדמוגרפי (מין ,מצב משפחתי,
תעסוקה ,גיל) ,רגשותיו ,מצבו הנפשי ומחלות
נפש ,מידת המתח והלחץ בו הוא נמצא ,רווחתו
ומידת האושר הכללי שלו.
מקורScott R. Peppet, Regulating the :
Internet of Things: First Steps Toward
Managing Discrimination, Privacy,
Security, and Consent, 93 Tex. L. Rev.
85 (2014); Peter Swire & Jesse Woo,
Privacy and Cybersecurity Lessons
at the Intersection of the Internet of
Things and Police Body-Worn Cameras,
96 N.C. L. Rev. 1475 (2018).
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גבוה להחזר הלוואה .הכללת שיקול זה בהליך קבלת ההחלטות עשויה להטותן כנגד אוכלוסיות מוחלשות אם ,למשל ,הם
נמנעים מרכישה כאמור כיוון שהשירות אינו זמין באזור מגוריהם בשל היעדר תשתית מתאימה או עלות יקרה.
שימוש במידע ותוצריו ,אם כן ,עשוי ליצור אפליה תוצאתית ,שקיים לגביה קושי להוכיח את עצם ההפליה או לקבל בגינה
סעד משפטי ,למשל ,בטענה כי קיימת סיבה חלופית עסקית-רציונלית לתוצאה המפלה.
בנוסף ,השימוש בנתוני  IoTעשוי ליצור סוגים חדשים של אפליה שכיום אינם
אסורים על-פי חוק .למשל ,מעסיקים עשויים להימנע מקבלת עובדים לאור מידע
אישי ורגיש על מצבם הגופני ,אישיותם ,או הרגליהם של מועמדים לעבודה –
שלא היה זמין להם עד כה ,כאשר סקרים בקרב הציבור האמריקאי הראו שחלק
משמעותי ממנו מודאגים משימוש במידע מעזרי כושר בהחלטות מעסיקים (,)56%
ומבטחים (.)53%
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לבסוף ,ככל שיעשה השימוש מחוץ להקשר נרחב יותר ,הוא עשוי לתמרץ יחידים
לשנות את התנהגותם רק בכדי להטות לטובתם את מנגנון קבלת ההחלטות.
לדוגמא ,אדם עשוי להשתמש במוצרים ,אף אם אינו מעוניין בכך ,רק בשל דרישה
לספק מידע ממכשירים אלה לשם הנפקת פוליסת ביטוח או לשם הוזלת עלויות
הלוואה או הגדלת הסיכוי שיתקבל לעבודה.
סוגיה נוספת המחייבת בחינה והסדרה רגולטורית היא זכות הבעלות או

"

המידע המופק
ממכשירי  IoTצפוי
להוות ,וכבר היום
מהווה ,בסיס לקבלת
החלטות בהקשרים
שונים מאלה
במסגרתם נאסף
המידע ואף עשוי
לשמש בסיס לאפליה
מסוגים חדשים.

השליטה במידע שנאסף באמצעות מערכות  IoTביתיות ,תעשייתיות או
ציבוריות .בהקשר של  ,IoTלבעלות במידע והזכות להדיר ממנו אחרים השפעות מנוגדות .מחד גיסא ,המודל העסקי
של רבים מספקי המוצרים והשירותים של  IoTמבוסס על מכירת המידע שנצבר ממשתמשי המכשיר .מודלים עסקיים
אלה הובילו ליצירתם של הסדרים חוזיים המעניקים לספק זכות בלעדית במידע ,שיש מי שרואים בהם כיוצרים תמריצים
להשקעה בפיתוח שירותים ומוצרים נוספים.
מאידך גיסא ,הבעלות במידע עשויה לפגוע משמעותית בתרומה של  IoTופיתוחים עתידיים .לדוגמא ,שירותים ציבוריים
כשירותי העיר החכמה מסתמכים על מידע שמסופק להם מכלי רכב וממכשירים חכמים של תושבי העיר והמבקרים בה,
ובלא גישה אליו תפחת משמעותית תרומתם לרווחת הציבור.

148

דברים דומים נכונים גם לשימוש במידע לצורכי מחקר

ופיתוח .כך ,ארגון הברית למידע מחקרי ( )Research Data Allianceהציע לאמץ את ארבעת עקרונותיו הבסיסיים –
איתוריות ( ,)Findableנגישות ( ,)Accessibleתפעוליות בינית ( ,)interoperableושימוש מחדש ( – )Reusableביחס
למידע המופק באמצעות .IoT
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לבסוף ,מתן זכות גישה או בעלות במידע לספק צפויה לערור שאלות בהקשר של איסוף ראיות להליכים משפטיים
פליליים ואזרחיים .סעיף  43לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) מאפשר לבית המשפט להורות לכל אדם להציג
חפץ הנמצא ברשותו לצרכי חקירה ומשפט .על-פניו ,הסדר משפטי זה צפוי לחול על מי שהוא בעליו של המידע או שיש
לו זכות גישה .לדוגמא ,בית המשפט עשוי להורות לספק של מכשירים לבדיקת כמות האלכוהול בדם המחוברים לאינטרנט
להציג מידע מפליל אודות לקוחותיו 150.חשש זה אינו מוגבל לזירה הפלילית בלבד ,כאשר על פי פסיקתו העדכנית של בית
 ,Peppet 147לעיל ה"ש .25
.EU SWD, 2016 148
 149קישור למסמך העקרונות וההנחיות המלא באתר .Research Data Alliance
 ,Peppet 150לעיל ה"ש  .25דוגמה נוספת היא יכולתן של יחידות ממשלתיות בתחום האכיפה והמשפט לגשת לנתונים של מכוניות חכמות ,למשל כדי לבחון
את הגורמים לתאונות דרכים ראו :תומר הדר "הולנד :פרצנו את ההצפנות של טסלה ,בודקים מידע הקשור לתאונות" כלכליסט (( )22.10.2021לפי
משרד המשפטים ההולנדי" :הארגון מסוגל כיום לשלוף ממכוניות טסלה מידע שנאגר במשך שנה בנוגע למערכות הסיוע לנהג ,מערכת האוטופיילוט,
המהירות ,מידת הלחיצה על דוושת התאוצה ,השימוש בבלמים ועוד").
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המשפט העליון גם בהליכים אזרחיים רשאי בית המשפט להורות לצדדים שלישיים ,כגון חברות תקשורת ,למסור נתונים
שנאספו ממכשירי הקצה החכמים של לקוחותיהן ,כגון היסטוריית מיקום ותנועה הנמצאים ברשותם ,ככל שאלו נדרשים
לבירור טענות הצדדים.

151

בהקשר זה ,התרחבות השימוש במכשירי  IoTאישיים או ביתיים מעוררת שאלות משפטיות

כבדות-משקל ביחס לאפשרות להשתמש בהם לצורך האזנות סתר בהקשרים פליליים או בטחוניים.

152

מגבלותיה של חקיקת הפרטיות הקיימת בישראל
אתגרי הפרטיות אותם מעוררת טכנולוגיית ה IoT-מוסדרים לרוב בחקיקה העוסקת בפרטיות בהקשריה השונים ,כאשר
ניכרת בעולם מגמה רגולטורית שלא לקבוע כללים ייחודיים להגנה על פרטיות בהקשר של האינטרנט של הדברים.

153

לאור זאת נבהיר ,שבמסמך מדיניות זה לא נבקש לעסוק בפרטיות במובנה הרחב ,אלא נגביל את הדיון לנושאים להם
קשר הדוק לאינטרנט של הדברים.
בישראל ,קיימת אי-ודאות ביחס לזכותם של ספקים לסחור או להעביר לצדדים שלישיים מידע שהופק ממכשירי  .IoTככלל,
סעיף  )9(2לחוק הגנת הפרטיות 154קובע ש"שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר ,שלא למטרה
שלשמה נמסר" מהווה פגיעה בפרטיות (עיקרון צמידות המטרה) ,וסעיף (8ב) לחוק קובע איסור דומה על שימוש במידע
שבמאגר מידע ,אם קיים במאגר "מידע רגיש" או מידע על  10,000אנשים או יותר.
לאחרונה ,פרסמה הרשות להגנת הפרטיות גילוי דעת אודות המושגים "מידע" ו"ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם"
בחוק 155.על-פי גילוי הדעת ,ההגדרה של אלה כוללת :פרטים אישיים ואישיותיים; עבר פלילי; מעמד אישי; התנהגות ברשות
היחיד ונטייה מינית; מצב כלכלי ,בריאותי ,או נפשי; ודעות ואמונות על אדם מזוהה ,או שניתן לזיהוי .הרשות הרחיבה את
ההגדרה גם ל"אינפורמציה ממנה אדם סביר יכול להסיק אחד מסוגי הנתונים שלעיל".
מהדברים לעיל מצטיירת תמונה מעודדת לכאורה לפיה קיימות בישראל מגבלות נרחבות על היכולת לסחור או להעביר
מידע המופק ממכשירי  .IoTואולם ,מסקנה זו יש לסייג משלוש סיבות מרכזיות .ראשית ,סעיף  )9(2לחוק הגנת הפרטיות
קובע שהאיסור חל רק ביחס לשימוש במידע שלא למטרה לשמה הוא נמסר .מכאן ,שבמקרים בהם החוזה בין הצדדים
כולל תניה המאפשרת לספק לסחור במידע ,אפשר שאין הסעיף חל.
שנית ,תוקף האיסור מוגבל גם למקרים בהם לא התקבלה הסכמת היחיד ,כשהסכמה זו עשויה להינתן במפורש או מכללא,
ובלבד שתהה מדעת.

156

אפקטיביות ההגנה על הפרטיות ,אם כן ,תלויה בפרשנות שתינתן למושג "מדעת" ,שלמיטב

ידיעתנו טרם נדונה בבית המשפט העליון .עוד יש לציין ,שתוקף הסכמת הצרכן כפופה גם להוראות של חוקים אחרים,
כחוק החוזים האחידים.

157

שלישית ולבסוף ,חוות הדעת של הרשות להגנת הפרטיות מבהירה שהאיסור ביחס למידע חל רק על פרטים על אדם
מזוהה או שניתן לזיהוי באמצעים סבירים 158,ולכן אין הוא חל על מידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים (.)De-identification
ואולם ,ביחס למידע מחיישנים ,קיים קושי מיוחד למנוע זיהוי מחדש של האדם .למשל ,מידע מעזרי כושר שהוסרו ממנו

 151רע"א  2404/21פלונית נ' פלוני (.)22.7.2021
.Eldar Haber, The Wiretapping of Things, 53 U.C. DAVIS L. REV. 733 (2019) 152
 153ראו :דוח ה .2015 ,FTC-עם זאת ,הוראות פרטניות כבר קיימות בארצות הברית .למשל ,חלק מהמדינות הגבילו את השימוש שחברות חשמל יכולות
לעשות במידע שהופק מרשת החשמל החכמה או דרשו הסכמה מפורשת של הלקוחות לחיבור לרשת החכמה ,ראו ,Peppet :לעיל ה"ש .25
 154התשמ"א ( 1981 -להלן :חוק הגנת הפרטיות).
 155הרשות להגנת הפרטיות ,גילוי דעת :מהם "מידע" ו"-ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם" בחוק הגנת הפרטיות (קישור) (להלן :חוות-דעת הרשות
להגנת הפרטיות).
 156חוק הגנת הפרטיות ,סעיפים  1ו.3-
 157חוק החוזים האחידים ,תשמ"ג ,1982-סעיפים  3ו.)12(4-
 158חוות-דעת הרשות להגנת הפרטיות וההפניות שם.
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פרטי זיהוי עשוי בכל זאת לאפשר ייחוס לאדם מסוים באמצעות זיהוי צורת הליכתו (.)Gait

159

לסיום הדברים נבקש להוסיף ,שסביר כי רגולציית הפרטיות האירופאית ( )GDPRחלה גם על מידע שנאסף ממכשירי
 .IoTבפרט ,אף שלמיטב ידיעתנו בית המשפט האירופאי טרם הכריע בסוגיה ,ההערכה היא שמכוח ה GDPR-על חברות
העוסקות בתחום מוטלת החובה( :א) לבצע הערכות סיכונים בדבר פגיעה בהגנה על המידע (Data Protection Impact
( ;)Assessmentsב) לדווח על דליפות המידע; (ג) להודיע על מקום ואופן אחסון המידע; (ד) לקבל את הסכמתו של היחיד
לעיבוד מידע אישי באמצעות פעולה אקטיבית מצדו ( ;)Affirmative Actו(-ה) לממש את זכותם של מושאי המידע לקבל
מידע אודות השימוש במידע האישי שהופק אודותם בכל עת.

160

הגנת פרטיות  -המלצות
טכנולוגיות  ,IoTלשימוש אישי או במרחב הציבורי ,מעוררות אתגרים חסרי-תקדים בתחום הגנת הפרטיות והמידע.
זאת ,הן כתוצאה מזינוק במספר המכשירים האוספים מידע אודות משתמשיהן ואנשים בסביבתם והן כתוצאה ממגוון
החיישנים אותם מנצלות טכנולוגיות  ,IoTהמאפשרים לאסוף סוגים חדשים של מידע אישי ורגיש ,לרבות מידע ביומטרי
ומצב רפואי .לעומת זאת ,חקיקת הפרטיות בישראל מפגרת באופן משמעותי אחר הסטנדרטים שנקבעו בחקיקת
פרטיות המותאמת לעידן הרשת והמידע ( .)GDPR, CCPAבמסגרת מסמך מדיניות זה ,לא נתייחס לכלל התחומים
אותם יש לפתח בחקיקת הפרטיות הישראלית ונבהיר כי אין לייצר חקיקת פרטיות ייחודית לתחום ה ,IOT-אלא לפתח
את דיני הפרטיות הכלליים בשים לב למישורים הרלוונטיים להתמודדות עם אתגרי הפרטיות הייחודיים של תחום זה,
אותם נדרשים משרד המשפטים והרשות להגנת הפרטיות לקדם באופן מיידי:
 .1אחסון ,ושליטה במידע
›קביעת חובת הודעה ברורה למשתמש במועד הרכישה (או לפני כן) אודות מיקום ואופן אחסון המידע ,וכן
הגבלת משך הזמן בו יכול הספק לאחסן ולהשתמש במידע שאגר אודות לקוחותיו .חובה זו תוטל על היצרן,
המשווק הסופי לצרכן ,וכל מי שיש לו גישה ישירה למידע.
›הקמת צוות של משרד המשפטים ,בשיתוף הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן לשם הסדרת
השליטה במידע המופק ממכשירי  ,IoTובכלל זאת בחינת אפשרות השימוש במידע שבבעלות הספק על-ידי
גופים ציבוריים ,גופים לתועלת הציבור ,ולצורכי מחקר ופיתוח.
 .2מינימיזציה של מידע והגבלות שימוש
›יצירת חובה רגולטורית על היצרן ,המשווק הסופי לצרכן ,וכל מי שיש לו גישה ישירה למידע ,לפרט בפני
המשתמש את סוגי המידע הנאסף עליו או על סביבתו ואת והשימוש בהם ,בצד קביעת זכותו של הצרכן
לעדכונים שוטפים אודות כך.

 159ראו ,Peppet :לעיל ה"ש .25
 ,Kirtley & Memmel 160לעיל ה"ש .EU Inquiry-2021 ;122
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הגנת פרטיות  -המלצות (המשך)
›הקמת צוות של משרד המשפטים לקביעת שימושים אסורים במידע ,בדגש על" :שימוש מחוץ להקשר"
ומניעת חשיפה "כפויה" של מידע (למשל ,כתנאי לקבלה לעבודה או להנפקת פוליסת ביטוח).
 .3הסרת יכולת זיהוי מושא המידע ()De-Identification
›אימוץ המלצות הרשות הפדראלית למסחר בארצות הברית ביחס לאיסוף ואחסון מידע שהוסרו ממנו פרטים
מזהים ,ובפרט החובה )1( :לנקוט אמצעים סבירים למניעת זיהוי מחדש והתאמתם להתקדמות הטכנולוגית;
( )2התחייבות פומבית שלא לזהות מחדש את המידע; ו )3(-דרישה שכל התקשרות עם צד ג' אשר יש לו
גישה למידע ,תכלול התחייבות של אותו צד ג' שלא לזהות מחדש את המידע בעצמו או על-ידי אחרים.
 .4אכיפה
›תגבור והרחבת מנגנוני האכיפה של כללי הגנת הפרטיות בכלל והרגולציה המוצעת לעיל בפרט;
›נוכח מגבלת המשאבים לאכיפה ציבורית ,יש לעודד אכיפה פרטית באמצעות הכללת חוק הגנת הפרטיות
בתוספת לחוק תובענות ייצוגיות ,בהתאם לנייר העמדה של איגוד האינטרנט בנושא זה.

ג .דיני צרכנות ,אחריות ספקים והגברת אמון צרכני
תחום הגנת הצרכן מציב בפני טכנולוגיית  IoTאתגרים נוספים לאלה הקשורים בפרטיות ואבטחת מידע ,כגון שאלת
אחריות היצרן לנזקים שנגרמו לצרכן כתוצאה מתקלה במכשיר או באבטחתו; חובה לספק תמיכה טכנית למוצר; והיכולת
להשתמש במכשירי  IoTמצד יצרנים כדי לאתר ו"להעניש" את הצרכן על הפרת תנאי השימוש בהם.

בחירה והסכמה
החקיקה הקיימת בתחום הגנת הצרכן ,אשר קובעת כללים שאין הצדדים לעסקה
יכולים לשנות (כגון זכות למידע או אפשרויות ביטול עסקה) ,אינה כוללת התייחסויות
לאתגרים הייחודים שמעלים מכשירי  .IoTעל כן ,בפועל ,התנאים לרכישה ושימוש
במכשירי  ,IoTנקבעים בחוזה או בהסכם השימוש של המוצר .כמובן ,הסכמי
השימוש או החוזים שבין המשתמש לספק המוצר הטכנולוגי אינם נעשים באופן
הדדי ובדרך של משא ומתן בין הצדדים .אלא ,הספק הוא שקובע באופן חד צדדי
את תנאי ההתקשרות ,בעוד שהצרכן רשאי להסכים או לדחות את החוזה (take-
 ,)it-or-leave-itכשבמקרים מסוימים ניתנות לאחרון אפשרויות בחירה מצומצמות
(למשל ,האם לרכוש ביטוח או אחריות נוספת למוצר).
תוקפה המשפטי של ההסכמה הצרכנית מעוררת קשיים בכלל ההקשרים הצרכניים,
בשל פערי הכוחות שבין הספקים ובין הצרכנים ,והקושי של האחרונים לקרוא ולהבין
את תנאי ההתקשרות 161.עם זאת ,בתחום הצרכנות של מכשירי אינטרנט ,שאלת

"

תוקפה המשפטי של
ההסכמה הצרכנית
מעוררת קשיים בכלל
ההקשרים הצרכניים,
בשל פערי הכוחות
שבין הספקים ובין
הצרכנים ,והקושי
של האחרונים לקרוא
ולהבין את תנאי
ההתקשרות.

 161ראו ,למשל :רע"א  617/08מלון עדן נהריה בע"מ נ' קסל ( ;)2014ע"א  1691/11בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' צוברי ( ;)2017שמואל בכר
וטל ז'רסקי "על הסדרה ראויה של חוזים צרכניים מקוונים :בין קידום המסחר המקוון להגנת הצרכן" ,מחקרי משפט כה .)2009( 467-468 ,431
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תוקפה של הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מעוררת קשיים ייחודיים נוספים .ראשית ,לרוב מתבקשים צרכנים לתת
את הסכמתם באופן חד פעמי ובמועד קרוב לרכישת המוצר או השירות ,כשזו נותרת תקפה לכל משך השימוש במכשיר.
הסתמכות על החלטה רגעית של הצרכן עשויה להיות בעייתית לנוכח ההשלכות של איסוף המידע והשימושים בו.

162

שנית ,למרבית מכשירי ה IoT-אין ממשק משתמש המאפשר הצגת מידע ואפשרויות בחירה ,ואלה מוצגים בדרכים עקיפות
בלבד 163.מצב דברים זה עשוי לפגוע בטיב ההסכמה בתוקפה המשפטי .שלישית ,גם כשלצרכנים גישה למידע הרלוונטי
להליך קבלת ההחלטות שלהם ,פעמים רבות הוא מוצג בצורה מעורפלת ,חלקית ,ובשפה שאינה ברורה 164.רביעית ולבסוף,
פעמים רבות פרושים החיישנים במרחב הציבורי ,מבלי שהנחשפים להם מודעים או מסכימים לאיסוף המידע אודותם.

165

על כן ,לא ניתן להניח כי בתחום  IoTהאינטרס הצרכני יקבל ביטוי ראוי ללא התערבות רגולטורית שתצמצם
את ההשלכות המשפטיות של ההסכמה הצרכנית .למשל ,קביעת הסדר יחיד
שיחול על היחסים בין הצדדים ,דוגמת זכות צרכנית לסיים את ההתקשרות בכל
עת; או על-ידי צמצום החלופות להן יכולים הצדדים להסכים ,כגון אפשרות לקבוע
תקופת התקשרות מינימאלית ובלבד שזו לא תעלה על שנה .דוגמה למעבר זה
ממודל של חוזי של הסכמה למודל רגולטורי היא טיוטת הנחיה של הרשות להגנת
הצרכן ולסחר הוגן מיום  ,16.11.2021לפיה השימוש בברירות מחדל בחוזים צרכניים
עשוי לשלול או לפגוע באופן מהותי בחופש הבחירה ותוקף ההסכמה של הצרכן.

166

בהקשר של  ,IoTישנם קולות מגוונים הקוראים למעבר מהמודל החוזי לזה הרגולטורי.

167

חלק מהסיבות לכך נדונו לעיל .כך ,למשל ,המודל החוזי מבוסס על הסכמה חד
פעמית של הצרכן במועד הרכישה .אף אם ראוי לתת להסכמה זו תוקף משפטי,

"

לא ניתן להניח כי
בתחום  IoTהאינטרס
הצרכני יקבל ביטוי
ראוי ללא התערבות
רגולטורית שתצמצם
את ההשלכות
המשפטיות של
ההסכמה הצרכנית.

הקושי של צרכנים לחזות ולהפנים את ההשלכות של הסכמתם היא שיקול לצמצום
ההשלכות האפשרויות של הסכמה זו .מסקנה דומה נובעת גם מהקושי של צרכנים להבין את ההסכם או לגשת למידע
שרלוונטי להחלטתם האם להסכים לתנאי החוזה.
יתר על-כן ,שימושים צרכניים רבים במוצרי  IoTמתאפיינים ביחסי תלות והסתמכות ייחודיים ,אשר מעמיקים
עוד יותר את פערי הכוחות בין הצדדים ,ומאפשרים לספק לקבוע תנאים המיטיבים עמו במיוחד .כשל במכשירי  IoTעשוי,
למשל ,למנוע שימוש ברכב; לפגוע בתפקוד של מכשירים החיוניים לבריאות היחיד ,כגון משאבות אינסולין וקוצבי לב;
ולניתוק של מערכות אבטחה לבית וגלאי עשן ואש .לדוגמא ,בשנת  2016נהג שאיבד את הכרתו בשל רמת סוכר נמוכה
בדם טען שהתאונה נגרמה כיוון שמערכת ההתראה במכשיר המעקב אחר רמת הסוכר בדם לא פעלה 168.ועם זאת ,למול
ההסתמכות המוגברת הזו של הצרכנים ,אין כיום ביטוי לאחריות של ספקים ויצרנים כלפיהם .זאת ועוד ,בניגוד לחובות
המיוחדות המוטלות על ספקים של מוצרים ושירותים חיוניים – כתאגידי המים והחשמל ,בנקאים או חברות ביטוח – החובות
המוטלות על ספקים של מוצרי ושירותי  IoTאינן שונות מהחובות החלות על ספקים של מוצרים צרכניים אחרים.

Canada’s Office of the Privacy Commissioner, 2016-17 Annual Report to Parliament on the Personal Information Protection 162
).and Electronic Documents Act and the Privacy Act (link
 163ראו ,Peppet :לעיל ה"ש  .EU Inquiry-2021 ;25בנוסף להיעדר ממשק משתמש ,מכשירי  IoTצרכניים לרוב פועלים לפי ברירת מחדל בה מתבצע
שיתוף נתונים רחב ,באופן היוצר סיכונים משמעותיים לפרטיות ומערער את תוקף ההסכמה הצרכנית .ראו :המלצות הרשות להגנת הפרטיות;2021 ,
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן טיוטת הנחית ממונה :שימוש בברירת מחדל (( )16.11.2021להלן :טיוטת הנחית הממונה על הגנת הצרכן
ולסחר הוגן.)2021 ,
 ,Peppet 164לעיל ה"ש .25
.EU Inquiry-2021 165
 166טיוטת הנחית הממונה על הגנת הצרכן ולסחר הוגן.2021 ,
 ,Peppet 167לעיל ה"ש  ;25דוח ה.2015 ,FTC-
 ,Peppet 168לעיל ה"ש  ;25דוח ה.2015 ,FTC-
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התלות של צרכנים בספקי מוצרי ושירותי  IoTצפויה אם כן להעצים את כוחו של הספק ואת היכולת שלו להכתיב את תנאי
ההתקשרות בינו לבין הצרכן .דוגמאות לכך קיימות כבר היום .למשל ,חברת נוקיה דרשה מצרכנים להתקין עדכון תוכנה
המבטל חלק מהפונקציונליות של המשקל החכם שלה ,תוך איום בהפסקת השירות למי שיסרב; וצרכנים המשתמשים
במוצרי הבית החכם של גוגל נסט ( )Google Nestנדרשים להסכים מראש לקבלת עדכונים ,תיקונים ,ושינויים אחרים.

169

אחריות ספקים ,שליטה מרחוק ,ואפליית מחירים
דרך נוספת שבה החיבור של מכשירים לאינטרנט מרחיב את פערי הכוחות
בין הספק והצרכן היא האפשרות של הספק לשלוט על פעילות המכשיר
מרחוק .לאפשרות זו תועלות שונות ,כגון יכולת לאתר סיכוני אבטחה ולספק
עדכונים נדרשים ,לאפשר שימושים חדשים במוצר ,ולהתאים את פעילות המוצר
לרגולציה משתנה .עם זאת ,כרוכים בה גם סיכונים משמעותיים :ראשית ,ספקי
 IoTיכולים להשתמש ביכולות שליטה או השבתה מרחוק כדי לקבל את
הסכמת הצרכן לשינויים בתנאי השימוש .זאת ,בין היתר ,כיוון שהמידע בו
מחזיק הספק מאפשר לו להפסיק את פעילות המכשיר במועד קריטי עבור הצרכן,

"

דרך נוספת שבה
החיבור של מכשירים
לאינטרנט מרחיב
את פערי הכוחות בין
הספק והצרכן היא
האפשרות של הספק
לשלוט על פעילות
המכשיר מרחוק.

באופן שמגדיל עוד יותר את פערי הכוחות בין הצדדים.

170

שנית ,הספק יכול גם לעקוב אחר עמידת צרכנים בתנאי השירות שלא נאכפו בעבר .לדוגמא ,חברות השכרת
רכב משתמשות במידע מחיישני מיקום ( )GPSכדי לעמוד על תנאים בדבר התחום הגיאוגרפי בו מתיר החוזה להשתמש
ברכב .כך ,במקרה אחד ,אדם ששכר רכב וציפה לשלם סכום של כ‑ $260נדרש לשלם למעלה מ‑ $3,400בשל תנאי
בחוזה הקובע תשלום של דולר למייל בכל יציאה מגבולות המדינה בארצות הברית בו הושכר הרכב .במקרה אחר ,אישה
שהתקשרה בחוזה השכרת רכב המגביל את השימוש ברכב לתחומם של ארבעה מחוזות ,חרגה מגבולות אלה כשברחה
מבן זוגה המתעלל למקלט לנשים שנמצא מחוץ לתחום .למחרת היום ,השתמשה חברת ההשכרה במידע על מיקום
הרכב וגררה אותו .ואף על-פי כן ,ספק אם יש לחברה אחריות בגין הנזק שנגרם לאישה ,היות ופעולתה נעשית בשל
הפרת החוזה ובהתאם לתנאיו.

171

שלישית ,ספקים יכולים להשתמש ביכולת השליטה מרחוק כדי להפסיק את פעילות המכשיר בעת הפרת
התנאים .לדוגמא ,חברת פלוטון ( )pelotonמוכרת אופני-כושר המצוידים במסך ובעלי חיבור לאינטרנט ,שמאפשרים
ללקוחות לעקוב אחר פעילותם הספורטיבית במכשיר הסלולרי ולבנות תכנית אימונים .נוסף על המכשיר עצמו מציעה
החברה ללקוחותיה לרכוש מנוי המספק שירותים נוספים .לאחר מספר אירועים בו השימוש באופניים הביא לפגיעה
פיזית במשתמש ,ובכלל זה למותו של ילד ,הודיעה החברה לבעלי המכשירים שלא תאפשר שימוש במכשיר בלא רכישת
מנוי .זאת ,לטענתה ,משיקולי בטיחות .משמעות ההודעה היא שלקוחות החברה שרכשו את אופני הכושר במחיר של
כ‑ ,$4,000ושאינם מעוניינים להחזירו לחברה ,יידרשו לשלם לחברה תשלום חודשי נוסף על סך  $39על מנת להמשיך
ולהשתמש בו.

172

.Crootof-2019 169
 170שם.
 171שם.
 172לידיעה באתר .)2021( VOX
י
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לעיתים ,נתקלת אפשרות השליטה מרחוק בתגובה של המחוקק .למשל ,בתגובה לשיווק מכשירי "אינטרקום חכם"
המספקים לבעלי-דירות אפשרות לאכוף תניות חוזיות כנגד שוכרים 173,חוקקה עיריית ניו-יורק את החוק להגנת פרטיות
הדייר ( 174,)Tenant Privacy Actהמטיל על משכירי דירות את החובות הבאות :קבלת הסכמת הדיירים לאיסוף המידע;
איסור לאסוף מידע מעבר לשם ,פרטי הקשר ,ומועד סיום השכירות של הדייר; ומחיקת המידע או הסרה של פרטים מזהים
תוך  90יום .ואולם ,קיים ספק אם כללי האחריות הרגילים בדבר אחריות יצרנים – ובעיקר ,דיני הרשלנות וחוק האחריות
למוצרים פגומים – יחולו במקרים של שליטה מרחוק .זאת ,הן מכיוון שטכנולוגיית  IoTמשווקת לרוב לצרכנים במתכונת
של שירות (להבדיל ממוצר); והן משום שהשליטה מרחוק על פעילות מכשיר ה IoT-נעשית בהתאם לתנאי החוזה שבין
הצדדים .כלומר ,היא אינה מהווה פגם ,אלא מאפיין של המוצר ( ,)feature not a bugומרבית הצרכנים לא יוכלו להצביע
על תכנון חלופי המאפשר לספק את התועלות שבשליטה מרחוק תוך הפחתת הסיכונים הכרוכים בה.

175

במובן כללי יותר ,קיים ספק בדבר עצם תחולתם של דיני האחריות למוצרים פגומים ,על חלק ממכשירי ה IoT-אשר ניתן
לאפיינם כשירותים ,להבדיל ממוצרים .שכן ,כפי שציינו לאורך מסמך זה IoT ,מתאפיין במעבר ממודל של מכירה למודל
של מתן שירותים (כפעילות מסחרית שעליה לא חל חוק האחריות למוצרים פגומים).
אומנם ,במקרים בהם לא חל חוק האחריות למוצרים פגומים ,הצרכן עוד יכול להיעזר בדיני הרשלנות הכלליים .ואולם,
אחת הסיבות המרכזיות לחקיקת החוק מלכתחילה ,היא הקושי של צרכנים להוכיח כי היצרן התרשל .זאת ,בין היתר ,כיוון
שלצרכנים אין גישה למידע הנדרש כדי להוכיח התרשלות; המידע עצמו עשוי להיות סוד מסחרי; ואף אם המידע יגיע
לרשות הצרכן ,לרוב יתקשה האחרון להצביע על רשלנות היצרן – כלומר ,להראות שעלות אמצעי הזהירות בהם יכול היה
היצרן להשתמש ,קטנים מהנזק שהיה נחסך אילו השתמש בהם בפועל.

176

באופן כללי יותר ,חשוב להדגיש את חשיבות האמון הצרכני באימוץ ופיתוח  ,IoTומכאן את החשיבות המיוחדת
שבהגנה על הצרכן כדי לקבל את אמונו .דברים ברוח זו הביעה אידית' רמירז ,בזמן כהונתה כיושבת הראש של רשות
הסחר הפדראלית ,כשאמרה ש"הדרך היחידה שבה  IoTימצה את מלא הפוטנציאל שלו לחדשנות ,היא לצד האמון
של הצרכן האמריקאי" 177.בדומה ,דוח ה OECD-מציין את חשיבותו הרבה של האמון הצרכני בהקשר של מכשירי ,IoT
בשל הקשר ארוך הטווח בין הספק והצרכן שמכשירים אלה מחייבים 178.חשיבות אמון הצרכנים מבוססת גם על ממצאים
אמפיריים ,לפיהם הנכונות של צרכנים לאמץ טכנולוגיות חדשות תלויה במידת האמון בטכנולוגיה ובספק.

179

לבסוף ,סוגיה צרכנית נוספת שמתעוררת בזיקה לשימוש ההולך וגובר במכשירי  IoTהאוספים מידע אישי על צרכנים
היא היכולת של עסקים לבצע אפליית מחירים על בסיס המאפייניים האישיים של כל לקוח פוטנציאלי (למשל ,מין,
גיל ,מוצא ,הרגלי צריכה ועוד) .בישראל אין איסור גורף בדבר אפליית מחירים ,ובהקשרים מסוימים קיימת מחלוקת בשאלה האם
אפליית מחירים פוגעת ברווחת הצרכן .כפי שציין בית המשפט בעניין כהן "אפליית מחירים אסורה בחוק בתחרות הכלכלית,
רק על מונופול ,שכן אפליית מחירים של בעל כוח מונופוליסטי פוגעת בתחרות .במקרים אחרים אפליית מחירים יכולה להגביר
את התחרות ,ולהוזיל את המחירים לכלל הלקוחות .אולם ,יתכנו מקרים בהם קביעת מחיר אחיד תיטיב יותר עם הצרכנים".

180

.Crootof-2019 173
.New York City Council Law 2021/063 (link) 174
.Crootof-2019 175
Mark A. Geistfeld, A Roadmap for Autonomous Vehicles: State Tort Liability, Automobile Insurance, and Federal Safety 176
Regulation, 105 CALIF. L. REV. 1611, 1641-1642 (2017).
“The only way for the Internet of Things to reach its full potential for innovation is with the trust of American consumers”. 177
ראוFTC News Release, FTC Report on Internet of Things Urges Companies to Adopt Best Practices to Address Consumer :
Privacy and Security Risks, 2015 WL 328538 (F.T.C.).
 178דוח ה.2016 ,OECD-
 ,Peppet 179לעיל ה"ש  ;25דוח ה.2016 ,FTC-
 180ת"צ (מח' ת"א)  42754-05-11כהן נ' סלקום ישראל בע"מ ( ,)9.12.2019בסעיף 14א.
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תיאור זה משקף את המחלוקת הרגולטורית שהתקיימה באותו עניין :כך ,לפי רשות התחרות ,בשל המאפיינים הייחודיים
של שוק התקשורת בישראל ,אפליית מחירים לטובת צרכנים חדשים "ומתמקחים" עשויה לעודד תחרות ולשפר את רווחת
הצרכנים כקבוצה .משרד התקשורת ,לעומת זאת ,הציג עמדה הפוכה לפיה יש באפליית מחירים כאמור משום הפרה של
תנאי הרישיון .בין שני אלה ניתן למצוא את עמדת הרשות להגנת הצרכן באותו עניין ,שלפיה" :מתן מחיר לכל צרכן על
פי יכולת המיקוח שלו פועל כנגד מדיניות השקיפות ,שכן אין לצרכנים מידע באשר למחירי המסלולים בטרם יצירת קשר
עם העוסק" ועם זאת "ישנם גם יתרונות במצב הקיים  -בשוק בו ישנם מעט מתחרים ,האפשרות לקיים תחרות אישית,
תוך איום בעזיבה ,היא אולי הדרך היחידה לקדם תחרות ,אף כי מצומצמת .הרשות סבורה שאיסור גורף על מבצעים מסוג
מחיר מועדף ללקוח ,עלול להביא להקפאת מחירים ולפגוע במעט התחרות הקיימת בשוק".
כפי שניתן לראות ,המחלוקת בין הגופים הרגולטוריים נובעת ,במידה רבה ,ממאפייניו הייחודיים של שוק התקשורת בישראל
ואין זה ברור שהיתרונות שבאפליית מחירים ,ככל שהם קיימים בפועל ,רלוונטיים גם לשווקים אחרים .דברים אלה נכונים
במיוחד למכשירי האינטרנט של הדברים ,שנתוני העתק הנובעים מהם עשויים להוות בסיס לאפליית מחירים .כך ,במאמר
המוקדש לנושא התמחור האלגוריטמי ערך אורן בר-גיל ניתוח כלכלי של השימוש בנתוני עתק למטרת אפליית מחירים
ומצא שכשזו מבוססת על העדפות צרכנים היא צפויה להגביר את היעילות אך לפגוע ברווחת הצרכן ,וכשהשימוש בנתוני
העתק נעשה תוך ניצול תפיסות צרכניות שגויות ( ,)misperceptionsהוא צפוי להוביל הן לפגיעה נרחבת יותר בצרכן
והן לפגיעה ביעילות הכלכלית של המשק בכללותו.

181

Oren Bar-Gil, Algorithmic Price Discrimination When Demand Is a Function of Both Preferences and (Mis)perceptions, 181
86 U. CHI. L. REV. 217, 217 (2019) ("When algorithmic price discrimination targets preferences, it harms consumers but
increases efficiency. When price discrimination targets misperceptions, specifically demand-inflating misperceptions, it
hurts consumers even more and might also reduce efficiency").
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תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

דיני צרכנות ,אחריות ספקים ואמון צרכני  -המלצות
לשם התמודדות עם הצרכים של הציבור הישראלי ביחס לטכנולוגיות  IoTכמוצר צריכה אותם מיפינו לעיל ,אנו
ממליצים על הקמת צוות משותף של משרד המשפטים והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לשם קידום הליכי רגולציה
וחקיקה הנדרשים להבטחת האינטרסים הצרכניים הייחודיים בזירה זו .בכלל זה ,אנו ממליצים לאמץ בדין הישראלי
את העקרונות הבאים כמענה לאתגרים הייחודיים של טכנולוגיות  IoTכמוצרי צריכה:
•הגבלה של יכולת ספק לשליטה מרחוק במוצרי  :IoTתיקון חוק הגנת הצרכן וקביעת מגבלות ליכולתו של
הספק להפסיק את פעילות המכשיר במקרים של הפרת חוזה ,תוך הבחנה בין( :א) מוצרים קריטיים ,שהפסקת
פעולתם צפויה לפגוע בבריאותו או בטיחותו של הצרכן ,ולגביהם תיאסר הפסקה חד צדדית של הפעילות; (ב)
מוצרים חיוניים ,שנדרשים לקיומם של חיים תקינים ,ולגביהם תתאפשר הפסקה חד צדדית של פעילות המכשיר
רק לאחר שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת שאורכה יאפשר לו לרכוש מוצר חלופי ; ו(-ג) מוצרים אחרים שהפסקה
חד צדדית של פעילותם תתאפשר רק לאחר הודעה מוקדמת שאורכה מספיק כדי שיוכל הצרכן לתקן את ההפרה,
כשבמידה ועשה זאת לא תופסק פעילות המכשיר.
•אחריות ספקים :הסדרה משפטית בחוק אחריות בגין מוצרים פגומים וחוק הגנת הצרכן בדבר אחריות הספק
בגין נזקים לצרכן ולצדדים שלישיים בשל פעולות של שליטה מרחוק.
•הגברת האמון של צרכנים במוצרי אינטרנט של הדברים באמצעות חיוב יצרנים ומשווקים בשקיפות
וצמצום פערי מידע :אימוץ ההמלצות בדוח ה OECD-בדבר הגברת האמון של צרכנים במוצרי אינטרנט של
הדברים באמצעות חיוב יצרנים ומשווקים בשקיפות ואמינות במידע אודות :משך הזמן בו תינתן תמיכה ועדכונים
למכשיר; הגוף האחראי בגין פגמים או תקלות שונות במכשיר; וכן ביחס לסוגיות הפרטיות שנדונו בחלק הקודם
(המידע הנאסף ,אחסונו ,והשימוש בו).
במקביל ,לאור העמדות המנוגדות של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ושל רשות התחרות בנוגע לתרומה או
הפגיעה של אפליית מחירים באינטרסים צרכניים ,אנו קוראים למשרד הכלכלה לקדם תהליך חשיבה בין-רגולטורי
על מנת לגבש עמדה אחידה והנחיות ברורות באשר לאפשרות של עסקים להשתמש בשפע המידע האישי שנאסף
באמצעות מכשירי  IoTעל מנת לבצע אפליית מחירים.
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האינטרנט של הדברים ( )IoTבישראל
תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

ד .הגבלים עסקיים ודיני תחרות
נוסף על הצרכים הרגולטוריים הברורים בתחום התשתיות ,הסייבר והגנת הצרכן ,טכנולוגיות מידע ו IoT-בפרט מעוררות
אתגרים משמעותיים גם במישור הרגולציה הכלכלית ודיני התחרות .זאת ,נוכח
קיומם של חסמי כניסה ויתרונות מובנים לשחקנים קיימים בתחום ה ,IoT-וכשלי
שוק כלליים המאפיינים כלכלת מידע ורשתות ,כגון יתרון לגודל ואפקט רשת.

182

אתגרי התחרות הייחודיים של תחום ה IoT-נובעים מהיתרון המשמעותי של
שחקנים קיימים על פני שחקנים חדשים במידע על צרכנים ,העדפותיהם
והתנהגותם 183.מידת היתרון שמספקת הגישה למידע ,יש להוסיף ,תלויה ביכולת
להדיר מתחרים אחרים .בהתאם ,תניות חוזיות או אחרות המגבילות את הגישה
למידע ומונעות את היכולת להשתמש במידע במערכות של ספקים אחרים ,מחזקות
את יכולתו של המידע לפגוע בתחרות ולהוות חסם כניסה לשוק.
היתרון התחרותי הנובע מהבעלות על המידע ,צפוי להתעצם בעת המעבר ממודל

"

אתגרי התחרות
הייחודיים של תחום
ה IoT-נובעים
מהיתרון המשמעותי
של שחקנים קיימים
על פני שחקנים
חדשים במידע על
צרכנים ,העדפותיהם
והתנהגותם.

של מכירת מוצר למודל של אספקת שירותים ,המאפיין את ענף טכנולוגיות המידע
ומוצרי  IoTבפרט .מודל אחרון זה ,כפי שציינו בפרק הראשון ,מותיר את הספק והלקוח בקשר רציף ומאפשר שיפור והתאמה
של השירות לאורך זמן .בהתאם ,היתרון שמעניק המידע לספקים הופך משמעותי עוד יותר.
כיום ,מתגבש קוצנזוס מקצועי באשר לנחיצותה של רגולציית תחרות ממוקדת בסקטור ה IoT-הצרכני ,כאשר
דוגמה עדכנית לכך ניתן למצוא בדוח האיחוד האירופי שהוקדש לבחינת הנושא במהלך שנת  .2021על פי הממצאים
של הדו"ח ,שלוש חברות בלבד – גוגל ,אמזון ,ואפל – שולטות בגישה של מפתחי מכשירי אינטרנט של הדברים לצרכן
הסופי ,בשל שליטתן בתחום מערכות ההפעלה והעוזרים הדיגיטליים ( ,)voice assistanceדוגמת  Siriו .Alexa-בהתאם,
מפתחים המעוניינים שהמכשיר אותו פיתחו יתממשק עם מערכת ההפעלה של הטלפון החכם או עם העוזר הדיגיטלי,
נדרשים להסכים לתנאי השימוש ,אותם קובעות החברות באופן חד צדדי.

184

כוחן של שלוש חברות הטכנולוגיה הגדולות מאפשר להן לאמץ בתחום ה IoT-פרקטיקות דומות לאלו שאימצו בפעולתן
כפלטפורמות דיגיטליות ,ושזכו לביקורת נרחבת,

185

ובכלל זאת :שימוש במידע על משתמשי קצה המגיע מלקוחותיהן

העסקיים כדי לפתח מוצרים מתחרים; קביעת ברירות מחדל המיטיבות עמן; התקנה מראש ( )pre-instillationשל
אפליקציות שבבעלותן במכשירי העוזרים הדיגיטליים ובטלפונים החכמים; ודרישת תשלום כדי לקדם מוצרים עבור
המשתמשים של הפלטפורמות הדיגיטאליות.

186

 182סקירת מכלול כשלי השוק של מסחר במידע וכלכלת רשת חורג מהיקף היריעה של מסמך מדיניות זה ,בו נתמקד באלו הייחודיים או המועצמים בתחום
ה.IoT-
.EU Inquiry-2021; Crootof-2019 183
.EU Inquiry-2021 184
 185איגוד האינטרנט הישראלי" ,נייר עמדה :רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל" (( )2021קישור).
.EU Inquiry-2021 186
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הסיבה השנייה בגינה  IoTעלול לפגוע בתחרות היא אפקט כבילה ( ,)Lock-in Effectבמסגרתו נקשרים לקוחות לספק
מסוים ללא יכולת מעשית לעבור לספק מתחרה .לדוגמא ,בעל מפעל שרכש מספק מסוים מספר מכונות הדורשות יכולת
תקשורת זו עם זו עשוי לבקש להחליף אחת מהן במכונה של ספק אחר .ואולם ,בשל הצורך בתקשורת ,יכולתו לעשות זאת
תלויה ביכולת התקשורת בין מכונות מספקים שונים .כשאין זה המצב ,היכולת להחליף ספק ,ועמה התחרות בשוק ,נפגעת
מהותית 187.דברים דומים ,יש לציין ,נכונים גם במקרים בהם התקשורת הנדרשת היא בין מכשירים בבעלות חברות שונות.
לבסוף ,בהקשר של מכשירי  ,IoTקיים קושי להסתמך על מנגנון המוניטין כדרך לתמרץ חברות ,וזאת בשל הקושי לייחס
נכונה אחריות לתקלות .למשל ,כפי שכותבת רבקה קורטוף ,אף שרבים יודעים שהמכונית האוטונומית הראשונה שהייתה
מעורבת בתאונה קטלנית הופעלה על-ידי חברת אובר ( ,)Uberמעטים יודעים שהיא יוצרה על-ידי וולוו (.)Volvo

188

הגבלים עסקיים ודיני תחרות  -המלצות
תחום הטכנולוגיה ותעשיות המידע מתאפיין בריכוזיות משמעותית ,אשר עשויה לפגוע בקיומה של תחרות ערה גם
בתחום ה IoT-וכפועל יוצא ,לפגוע בחדשנות ורווחה צרכנית .על כן ,אנו ממליצים על שני מישורי פעולה נדרשים –
ברמה המיידית וברמה האסטרטגית.
•פעולות פיקוח ואכיפה של רשות התחרות במסגרת סמכויותיה הקיימות :רשות התחרות נדרשת לבחון
את הצורך בהפעלת סמכויותיה הקיימות – לפקח ולהסדיר מונופולים ,הסדרים כובלים ומיזוגים – כמענה לבעיות
התחרות הטיפוסיות של תחום ה ,IoT-ובראשן :מגבלתם של צרכנים להעריך את איכות המוצר ועלותו המלאה
במונחי פרטיות וסיכונים לנזק; וחסמי הכניסה לשחקנים חדשים וחדשניים בתחום טכנולוגיות המידע והIoT-
בפרט ,כתוצאה מאפקט רשת ,יתרון לגודל ואפקט הכבילה הייחודי ל.IoT-
•פיתוח הדין והניתוח התחרותי בשים לב למאפיינים התחרותיים הייחודיים של תעשיות מבוססות-
מידע וכלכלת רשת :אנו מברכים על פעילות המחקר והמדיניות שמבצעת רשות התחרות לאחרונה בתחום
כלכלת הרשת ,בשיתוף הכרחי עם הרשות להגנת הפרטיות והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן .עם זאת ,אנו
סבורים כי ללא תיקוני רגולציה וחקיקה ,האפקטיביות של הצוות המשותף היא מוגבלת .בכל הנוגע לאתגרי
התחרות הייחודיים של תחום ה IoT-שהוצגו בחלק זה ,אנו קוראים לרשות התחרות ולממשלת ישראל לקדם
חקיקה במישורים הבאים:
›קביעת זכות קוגנטית של לקוחות לנייד את המידע שנצבר אודותיהם לספקים אחרים בכל זמן ובלא עלות,
כמקובל בחקיקת פרטיות מודרנית כגון ה GDPR-וה ,CCPA-על בסיס המלצות הצוות המשותף בעניין עיגון
הזכות לניוד מידע ( )data portabilityבדין הישראלי ועמדת איגוד האינטרנט הישראלי בעניין.
›קביעת חובה שלא למנוע תפעוליות בינית ( )Interoperabilityבין מכשירים של יצרנים שונים כשאין לכך
הצדקה טכנולוגית או קניינית ,בתאימות עם הסטנדרטים הרגולטוריים-תחרותיים שנקבעים בזירה הבינלאומית.

 187שם; .Crootof-2019
 188שם.
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ה .הגנת סביבה וקיימות
התחום האחרון בו נדון במסגרת פרק ההמלצות הרגולטוריות הוא הגנת הסביבה
וקיימות .לאור הדיון והדוגמאות שהצגנו לעיל בפרק  ,5.Iבחלק זה ,נציג קווים מנחים
באשר למישורים בהם גופי ממשל ובראשם המשרד להגנת הסביבה יכולים לרתום
טכנולוגיות  IoTלצורך ניטור ,תכנון או אכיפה של רגולציה סביבתית.

"

א .טכנולוגיות  IoTכאמצעי לייעול אנרגטי וצריכת משאבי טבע:
כפי שהצגנו לעיל ,טכנולוגיית ה IoTמאפשרת לייעל צריכה של משאבי טבע וצמצום
נזקים סביבתיים ברמת הצריכה האישית ,הניהול המוניציפלי או הייצור התעשייתי.
על כן ,עידוד השימוש בטכנולוגיות אלו לייעול צריכת חשמל ,מים וניצול משאבים
אחרים דרך מערכות "בית חכם"" ,ערים חכמות" ובתעשיות השונות ,יסייע כשלעצמו

טכנולוגיית הIoT
מאפשרת לייעל
צריכה של משאבי
טבע וצמצום נזקים
סביבתיים ,הן ברמת
הצריכה האישית,
הניהול המוניציפלי
או הייצור התעשייתי.

בקידום יעדים של שמירה על הסביבה.
עם זאת ,אנו ממליצים להרחיב ולשכלל את המדיניות הציבורית בתחום זה ,בהתאם לעקרונות מסמך המדיניות "תכנית
חילוץ ירוקה" ,שגובש בשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה הרלוונטיים לבין ארגוני חברה אזרחית ואקדמיה (המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה וארגונים סביבתיים נוספים).

189

תכנית זו ,שפורסמה בסוף

שנת  ,2020הציעה סל של צעדי מדיניות לאיזון בין קידום צמיחה ותעסוקה לבין הפחתת נזקי אקלים והגנה על הסביבה,
תוך הדגשת התפקיד המרכזי שיש לטכנולוגיה בהתייעלות אנרגטית וניטור זיהומים.
על בסיס מסמך מדיניות זה ,אנו ממליצים להרחיב ולשכלל את השימוש בטכנולוגיות  IoTבמישורים הבאים:
•עידוד התייעלות אנרגטית באמצעות תמריצים והכשרות מקצועיות :אנו מצטרפים להמלצת דו"ח תכנית
חילוץ ירוקה לפיה על המשרד להגנת הסביבה לקדם באופן מיידי מענקי תמיכה ,תכניות סבסוד ,והקמת מערך
הכשרה לעובדים ,לקידום ייצור בשיטות מתקדמות כגון ה ,IoT-המביאות לחיסכון בחומרי גלם ובצריכת מים וחשמל.
•תחבורה :נוכח העובדה כי מגזר התחבורה אחראי ל 39%-מצריכת האנרגיה בישראל ול 67%-מצריכת האנרגיה
המזהמת שאינה מבוססת חשמל ,יש לקדם ולאמץ תחבורה ציבורית והסעת המונים חכמה ויעילה כתחליף לרכבים
פרטיים .לטכנולוגיית  IoTשימושים מגוונים בייעול התחבורה הציבורית והפרטית ,כמפורט לעיל בפרק .Iב 2.ובפרט
היכולת להשתמש בחיישנים ו big data-לזיהוי צווארי בקבוק בתחבורה הציבורית והפרטית וטיפול בהם באמצעים
תשתיתיים.
•חקלאות מדייקת ומשמרת :כמפורט בדו"ח תכנית חילוץ ירוקה ,כיום ישנו צורך כלל-עולמי ממשי בפיתוחים טכנולוגיים
בתחום החקלאות ,נוכח הגידול המואץ באוכלוסיית העולם שיחייב חקלאים לגדל יותר תוצרת וביעילות גבוהה יותר.
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כפי שתיארנו בפרק .Iב ,1.למערכות  IoTיש תפקיד מרכזי בייעול תחום החקלאות .עם זאת ,למרות שמדינת ישראל
מובילה בתחום הפיתוחים הטכנולוגיים בחקלאות ,אלו טרם הוטמעו באופן נרחב בקרב החקלאים הישראליים .על
כן ,אנחנו מצטרפים להמלצה לפיה יש להרחיב את פעילות משרד החקלאות ורשות החדשנות למימון פיילוטים של
התקנת טכנולוגיות חדשות אצל חקלאים בישראל.

 189נתן זוסמן ,אורי שרון ,הילה שואף-קולביץ תכנית חילוץ ירוקה ( 2020אוקטובר ( )2021קישור).
 190שם ,בפרק .7.2
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יחד עם הפוטנציאל הרחב של טכנולוגיות  IoTבתחום האקולוגיה והקיימות ,נזכיר
כי הן אינן חפות מעלויות סביבתיות (כמפורט לעיל בחלק .Iב .)5.עלויות אלו עלולות
במקרים מסוימים לאיין את התועלת הסביבתית בייעול ניצול המשאבים ,ואפילו
לגבור עליה .על כן ,למשרד להגנת הסביבה תפקיד מרכזי בליווי תכניות ממשלתיות
להטמעה רחבה של טכנולוגיות  ,IoTתוך ביצוע הערכה של העלויות הסביבתיות
ושקילתן אל מול היתרונות הכלכליים והסביבתיים שהן צפויות לספק.

ב .טכנולוגיות  IoTכמהפכה במודל האכיפה של רגולציה סביבתית:
טכנולוגיות  IoTמאפשרות לחולל מהפכה בתחום האכיפה של הגבלות זיהום

"

יחד עם הפוטנציאל
הרחב של
טכנולוגיות IoT
בתחום האקולוגיה
והקיימות ,נזכיר
כי הן אינן חפות
מעלויות סביבתיות.

ופליטה ,אשר כיום נעשות במתכונת של ניטור עצמי על ידי המפוקחים .דוגמה עדכנית לבעיותיו של המודל הרווח לפיו
ניטור פליטות מזהמים מתבצע על ידי המפוקח או מטעמו ,נמצאת בדיון שנערך לאחרונה בעניין אופן הניטור של פליטת
גזים רעילים מאסדרת הקידוח "לווייתן" ,בו עמדה לדיון השאלה האם ניתן לתת אמון בניטור פליטות וזיהומים הנעשה על
ידי המפוקחים עצמם.
סוגיה זו הגיעה לאחרונה לפתחו של בית המשפט העליון ,בעקבות עתירה שהוגשה על ידי ארגוני סביבה לרשויות מקומיות,
כנגד החלטת המשרד להגנת הסביבה לאפשר לחברת נובל אנרג'י לקבוע את זהות הגורם המופקד על ביצוע פעולות
הדיגום והניטור בהן היא מחויבת 191.זאת ,על בסיס הטענה כי לא ניתן לתת אמון בניטור ודיגום המזהמים שנעשים מטעם
המפוקח ,להבדיל מאשר באמצעות הרגולטור או גורם מטעמו .זאת ,במיוחד כאשר אסדת הקידוח מצויה בלב ים ולכן לא
ניתן לבצע בה "ביקורות פתע" לצורך אכיפת עמידתה בהוראות הרגולטוריות.
בעוד שהעתירה נדתחה על ידי בית המשפט העליון ,הדגישו השופטים כי אכן קיים קושי במנגנון הרגולטורי
הקיים של ניטור עצמי ,בו המידע אודות הפרה פוטנציאלית של רגולציה סביבתית מופק ומעובד על ידי
המפוקח או גורם מטעמו.
על רקע זה ,אנו קוראים למשרד להגנת הסביבה לקיים חשיבה מחודשת על מודל הניטור העצמי הנהוג כיום,
בהינתן שטכנולוגיות  IoTמספקות מענה זמין ואפקטיבי לבעיית פערי המידע בין הרגולטור לבין המפוקח,
בכל הנוגע לעמידתו של האחרון במגבלות הפליטה והזיהום בהן הוא מחויב .כמו בהקשרים אחרים של ניטור
מרחוק ,הגורם המפוקח יהיה אחראי על התקנת חיישני הניטור (שעלות התקנתם נמוכה יחסית) ,והמידע הגולמי הנקלט
מהם יועבר ברשת לרגולטור הרלוונטי .בכך IoT ,מהווה פוטנציאל לשכלול משמעותי של אכיפת רגולציה סביבתית ,תוך
הגברת אפשרויות הפיקוח המדינתי והציבורי באמצעות גישה מרחוק למידע אודות הזיהום בפועל של מפוקחים שונים.

 191עע"מ  4099/20מועצה מקומית זכרון יעקב נ' ראש אגף איכות אוויר המשרד להגנת הסביבה (.)07.10.2021
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פרק 4
עידוד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות  IoTבישראל
יכולתה של מדינת ישראל למצות את הפוטנציאל של טכנולוגיות  IoTאינה תלויה רק בקיומן של תשתיות טכנולוגיות
ורגולטוריות מתאימות ,אלא גם בעידוד מדינתי של פיתוח הטכנולוגיה והשימוש בה על ידי גורמים עסקיים ,פרטיים ומדינתיים.
השקעה ציבורית בענפי התעשייה העילית בכלל ובענפי  IoTבפרט ,עשויה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים .ראשית,
למדינה תפקיד עיקרי בהבטחת פרישת התשתיות הדרושות לשימוש נרחב בטכנולוגיה ,כמפורט לעיל בפרק
 .IIבמסגרת זו ,עשויה המדינה לפעול באופן ישיר – כלומר ,להניח את התשתיות בעצמה; או ,לחילופין ,לפעול בשיתוף
עם המגזר העסקי באמצעות מענקים ,מכרזים ,ורישיונות לפרישת תשתיות .המדינה עשויה גם להשקיע במחקר ופיתוח
בתחום התשתיות ,כתכניות פיילוט לפרישת תשתיות ,ולקדם את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגברת הביקוש
לתשתיות אלו ,בקרב צרכנים.
שנית ,המדינה תומכת גם במחקר ובפיתוח של הטכנולוגיות עצמן ,על-ידי תמיכה כספית ישירה בדמות מענקי
מחקר ופיתוח הניתנים לחברות פרטיות ,לאקדמיה ,והחברה האזרחית .בדומה ,עשויה המדינה להעניק הטבות
מס או הטבות רגולטוריות דומות ,כגון היתרי בניה ,לקידום הטכנולוגיה .נוסף על-כך ,מספקת המדינה תמיכה עקיפה
במחקר ופיתוח במגוון דרכים .במובן הכללי ביותר ,המדינה מסבסדת לימודי טכנולוגיה החל מגילאי בית הספר ועד ללימודי
תארים מתקדמים .בנוסף ,עשויה המדינה להציע מסלולי הכשרה מקצועית עבור יחידים וכן במסגרת מילוי צרכי המדינה
(כהכשרה שניתנת במהלך השירות הצבאי) .יתר על-כן ,המדינה עשויה לפעול גם לשם יצירת שיתופי פעולה בין גופים
פרטיים (כחברות מסחריות ,חברות לתועלת הציבור ,וכדומה) ,וכן בין גופים אלה לבין האקדמיה והממשל.
שלישית ,המדינה פועלת לקידום הטכנולוגיה גם באמצעות התאמת הרגולציה לטכנולוגיות חדשות .כפי שראינו,
למדינה חלק חשוב ביצירת אסדרה ברורה ואחידה לפיתוח ושימוש בטכנולוגיות חדשות .במסגרת זו ,המדינה עשויה
לפעול להסרת חסמים לשימוש בטכנולוגיות חדשות ,לאסדרה של השלבים שטרם מכירת הטכנולוגיה בשוק ()testing
ולהאחדת הרגולציה ברמה הלאומית והתאמתה לסטנדרטים הרגולטוריים ברמה הבינלאומית.
רביעית ,המדינה עשויה לפעול גם לשם קידום השימוש בטכנולוגיות חדשות ,ובכך לפתח את הביקוש ואת
השוק לטכנולוגיות אלה .כך ,לדוגמא ,מעבר של משרדי הממשלה לשימוש בטכנולוגיות חדשות עשוי להאיץ את השימוש
בהן ,כיוון שאזרחים רבים נדרשים להשתמש בשירותי המדינה ובכך נאלצים להיחשף ולהשתמש בטכנולוגיות אלה .באופן
דומה ,קידום הטכנולוגיות יכול להיעשות באמצעות פרסום ,עריכה של כנסים וימי עיון ,וכדומה.
חמישית ,מדינות עשויות גם להשקיע באופן ישיר בהטמעת הטכנולוגיה ,כבנייה של מפעלים ומערכי ייצור
המבוססים על טכנולוגיות  loTבתחומים בהם פועלת המדינה באופן ישיר – דוגמת ייצור החשמל והמים ,התעשייה
הביטחונית ,בנייה ומגורים ,תחבורה ,נמלים ,ועוד .גם בהקשר זה ,כיוון שמרבית התחומים בהם פועלת המדינה מספקים
שירותים חיוניים הן לכלל האזרחים והן למגזר העסקי ,מעבר של חברות ממשלתיות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות עשוי
בתורו להאיץ שימוש בטכנולוגיות אלה על-ידי אזרחים וחברות פרטיות.

61

פרק 4
עידוד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות  IoTבישראל

האינטרנט של הדברים ( )IoTבישראל
תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

כפי שיפורט בהמשך ,הגוף העיקרי שעוסק בעידוד ענפי טכנולוגית העלית בישראל כדוגמת ה ,IoT-הוא רשות החדשנות,
לצד מספר משרדי ממשלה ,כגון משרד התקשורת הפועל כבר עתה לפיתוח וקידום השימוש בתשתיות אולטרה פס רחב,
תוך מתן דגש לשימושים הקשורים ב ,IoT-ובשיתוף פעולה עם רשות החדשנות.

192

בנוסף ,המשרד לשוויון חברתי מוביל את המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" לשנים  ,2022-2017שמטרותיו :צמצום פערים
חברתיים ,באמצעות כלים דיגיטליים דוגמת ערים חכמות וכן על-ידי הגברת האוריינות הדיגיטלית באזורי הפריפריה; האצת
השימוש בכלים דיגיטליים בתעשייה ועסקים; והנגשת שירותי הממשלה והשלטון המקומי בפלטפורמות הדיגיטליות.

193

בדומה ,משרד הכלכלה השיק את מטה קהילות החדשנות ,שמטרתו פיתוח מערכת אקולוגית ( )ecosystemוהטמעה
של פיתוחים חדשניים בתחומי הבריאות הדיגיטלית ,החקלאות ,הבנייה ,האנרגיה ,והתחבורה החכמה.

א .המצב הקיים בישראל
תחומי העיסוק של חברות ה IoT-בישראל תואמים את המגמות בעולם 194:הסקטורים המובילים בתחום הם :תעשייה
( ,)22%תחבורה ( ,)17%חקלאות ,והבית חכם ( 13%כל אחד) .נראה כי איזון דומה קיים גם בתחומי העיסוק של החברות
השונות .כך ,כ 31%-מהחברות עוסקות בתחום עיבוד המידע; כ 26%-מהחברות עוסקות בתחום האינטגרציה שבין
מכשירים ,פלטפורמות ,ומערכות; כ 20%-מהחברות עוסקות בתחום המכשור; וכ 8%-מהחברות עוסקות באבטחת
מידע 195.עוד נציין ,שכשני שליש מתעשיית ההייטק בתחום ה IoT-עוסקת בתחום התוכנה .זאת ,בדומה למגמה הכללית
בשוק ההייטק הישראלי.
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מדינת ישראל נוקטת במגוון צעדים התומכים בפיתוח והפצת טכנולוגיות מתקדמות ,בהן גם  .IoTכאמור ,הגוף המרכזי
המופקד על קידום ,פיתוח ,והטמעה של טכנולוגיות חדשות בישראל הוא הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה
כראשות עצמאית בראשית שנת  ,2016מתוקף חוק עידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,תשמ"ד.1984-
שינוי מבני זה אפשר לה לפתח מנגנוני פעולה גמישים וזריזים יחסית ,המותאמים לצרכי התעשייה והמשק.
מרכז הפעילות של רשות החדשנות הוא בהשקעה כספית בחברות בתחום טכנולוגית העלית .כך ,בשנת  2019הוענקו
על-ידי הרשות מענקי תמיכה ל 1,650-פרויקטים בשווי כולל של  1.73מיליארד שקלים חדשים ,שיחדיו מהווים כ5.5%-
מסך ההשקעה בענפי הטכנולוגיה העלית באותה שנה.

197

במסגרת דוח החדשנות השנתי ,מציגה רשות החדשנות את ההיגיון שבהשקעה הציבורית בענפי טכנולוגית
העלית כנובע מרצון לפתור כשל שוק של השקעת חסר במיזמים טכנולוגיים להם החצנות חיוביות עבור החברה
בישראל .פעמים רבות ,חברות העוסקות בענפי טכנולוגית העלית יוצרות החצנות חיוביות ,דוגמת :ניצול יעיל של משאבי
טבע ואנרגיה; שיפור תנאי החיים בישראל; חיזוק הפריפריה; ושמירה על יתרונה הטכנולוגי של ישראל ,לרבות הגברת
התחרותיות של התעשייה והחקלאות המקומיים בשוק הבינלאומי .עם זאת ,משקיעים פרטיים אינם לוקחים בחשבון
השפעות חיוביות אלה בהחלטתם האם והיכן ולהשקיע .כשזהו המקרה ,פועלת הרשות להשלים את השקעת החסר,
באופן שישקף את מלוא התרומה לחברה ולמשק הישראלי.

198

 192משרד התקשורת" ,תחבורה מתקדמת ,ערים חכמים ורפואה מרחוק" ,הודעת דוברות (( )15.3.2021קישור); משרד התקשורת" ,ממשיכים בתנופת
קידום חדשנות ופיתוח מיזמים בסביבת דור  ,"5הודעת דוברות (( )27.1.2021קישור).
 193קישור לאתר האינטרנט של המיזם; החלטת ממשלה  ,2733אישור התכנית הדיגיטלית הלאומית ,קידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" ותיקון
החלטות ממשלה (( )11.6.2017קישור).
 194דוח חברת מקינזי.2015 ,
 195ראו גם.Eyal Bino, “Internet of Things is the Next Big Thing in Israeli Tech - Here's Why", FORBES (3.1.2016( :
 196רשות החדשנות ,דוח החדשנות – ( )2019( 2019קישור) (להלן :דוח החדשנות.)2019 ,
 197שם.
 198שם.
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בפרט ,הרשות מדגישה את עידוד התחרותיות של המשק הישראלי אל מול שווקים אחרים בעולם והגדלת הפריון
באמצעות מחקר ופיתוח בתעשיית היצור .בכלל זאת ,מציעה הרשות לחברות בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי
הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית לקחת חלק במסלול מופ"ת (מחקר ופיתוח בעשייה) ,שמטרתו ל"הטמיע תהליכי
חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים ,שיפור ופיתוח מוצרים קיימים ,או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור".

199

כפי שראינו בפרק הראשון ,נושאים אלה רלוונטיים במיוחד ל ,IoT-שצפוי לקחת חלק משמעותי בהגברת התחרותיות
והפריון במשק ,וששימוש נרחב בו דורש תהליכי הטמעה.
היבט נוסף של פעילות הרשות הוא פיתוח הפריפריה .הרשות שמה לעצמה למטרה את "קידום החדשנות הטכנולוגית
בפריפריה לטובת מיצוי פוטנציאל החדשנות בישראל והגדלת הפריון האזורי" ,כשבמסגרת זו פועלת הרשות להקמת
שלוחות מחקר ופיתוח של חברות גדולות ,וכן להקמת חממות ,מעבדות ,ומרכזי יזמות בפריפריה.

200

בפרט ,החממות של רשות החדשנות מיועדות לחברות טכנולוגיות עלית בתחילת דרכן ,ולאקדמאיים המעוניינים לשתף
פעולה עם חברות אלה .החממות עצמן מופעלות על-ידי חברות פרטיות שנבחרות בהליך תחרותי לתקופה של שמונה שנים.
חברות הזנק הפועלות במסגרת החממה מקבלות מימון מלא של תקציב הפעילות ( 85%מרשות החדשנות ו 15%-ממפעילת
החממה) וכן סיוע מקיף מהחממה שכולל :מקום פיזי ותשתיות ,שירותי מנהלה ,הנחיה טכנולוגית ועסקית ,ייעוץ משפטי,
וקשרים עם משקיעים ולקוחות פוטנציאלים .בתמורה זוכה החממה לעד  50%ממניות חברות ההזנק שפעולות בסגרתה.
תחומי הפעילות האחרים של רשות החדשנות רלוונטיים גם הם לקידום ה .IoT-מסלול פורום תל"מ (תשתיות לאומיות
למחקר ופיתוח) של הרשות מעודד שיתופי פעולה בין האקדמיה הישראלית ,ממשלת ישראל ,וגופים בינלאומיים נוספים
לשם הקמת תשתיות מחקר ופיתוח 201.בנוסף ,מעודדת הרשות שיתופי פעולה באמצעות הקמתן של חממות ומעבדות
לחדשנות ,המספקים תמיכה ליזמים בתחילת דרכם.
יתר על-כן ,הרשות פעלה גם להקמת המרכז הישראלי לקידום רגולציה תומכת חדשנות ,כחלק מרשת עולמית של מרכזי
 ,)Centers for the Fourth Industrial Revolution( C4IRבהתאם להחלטת הממשלה שאישרה את שיתוף הפעולה
עם המרכז העולמי ,ובכפוף לוועדת ההיגוי שהוקמה בנושא 202.מרכזים אלה ,שכפי ששמם מרמז ,מתמקדים בטכנולוגיות
הקשורות במהפכה התעשייתית הרביעית (ובראשן  IoTוטכנולוגיות משיקות כגון בינה מלאכותית ואוטומציה) ופועלים
בשיתוף בין ממשלות ,חברות מובילות ,והחברה האזרחית ,ונועדו להתאים את הרגולציה לטכנולוגיות מתפרצות ,ליצירה
של פרקטיקות מומלצות ( .)best practicesהמרכז הישראלי ,על-פי דוח הרשות ,מקיים כבר עתה שיתופי פעולה
עם משרדי התחבורה ,הבריאות ,והמשפטים ,בתחומי הבינה המלאכותית וכלכלת המידע ,ששניהם רלוונטיים במיוחד
לאינטרנט של הדברים.
חלק מהמאגדים של רשות החדשנות – שיתופי פעולה בנושאים קונקרטיים בין חברות מחקר ופיתוח ,חברות בתעשיית
היעד ,האקדמיה ,והממשל – רלוונטיים גם הם לקידום ה .IoT-לדוגמא ,מאגד הדמאה (דימות) חכמה ,עוסק בזיהוי אירועים
מהירים ועיבודם ברמת החיישן ,ומהווה תחום שטכנולוגיית ה IoT-נמצאת במרכזו .בדומה ,ל IoT-תפקיד חשוב גם בשניים
משלושת המאגדים החדשים של הרשות :בינה מלאכותית ,בינה מלאכותית בתקשורת אלחוטית בתקני הדור החמישי;
ושתילה חכמה.
לבסוף ,ראויים לציון שני אתגרים לפיתוח ענפי טכנולוגית העלית בישראל אותם מזהה דוח הרשות משנת
 ,2019ושלהם חשיבות בהקשר של ה .IoT-הראשון ,הוא מחסור בכוח אדם מיומן .אף שרשות החדשנות מפעילה

 199קישור למידע אודות מסלול זה באתר רשות החדשנות.
 200דוח החדשנות.2019 ,
 201קישור למידע אודות מסלול זה באתר האינטרנט של רשות החדשנות.
 202החלטת ממשלה  ,4481קידום בחינת שיתוף פעולה עם הפורום הכלכלי העולמי (( )WEF) (22.1.2019קישור).
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מסלולי הכשרה מקצועית ,ההשקעה הציבורית של מדינת ישראל בשוק העבודה והכשרת עובדים בתחומי הדיגיטל היא
מהנמוכות ב 0.13( OECD-מהתל"ג) ,בהשוואה להשקעה של  0.8מהתל"ג במדינות המדורגות גבוה.

203

השני ,הוא

נגישות מועטה למידע הנמצא במאגרים ממשלתיים וציבוריים לצורכי מחקר ופיתוח של חברות שאין ברשותן
מאגרי מידע עצמאיים או את האפשרות לרכוש גישה אליהם .אף שקושי זה נדון בהקשר של בינה מלאכותית ,הגישה
למידע – ובפרט ,למידע המוגדר כאיכותי (מנורמל ,מתויג ,ובעל תיקף מדעי) – עשויה להיות חיונית גם לשם פיתוח ובדיקה
של מערכות  .IoTלמשל ,באמצעות גישה למידע כאמור ,יכולות חברות לגלות מראש איזה מידע הוא בעל ערך עבורן,
ובהתאם איזה חיישנים ,מכשירים ,או פונקציות כדאי להטמיע במוצר כבר בשלב התכנון הראשוני.

ב .המלצות מדיניות על בסיס דוגמאות מהעולם למישורי התמיכה והקידום המדינתיים
של טכנולוגיות IoT
מדינת ישראל ,כפי שראינו ,נוקטת במגוון נרחב של צעדים לקידום טכנולוגיות מתקדמות בכלל ו IoTבפרט .ואולם ,כיוון
שבתחומים אלה מתחרה ישראל בזירה הבינלאומית ,את השקעתה של ישראל יש לבחון אל מול הנעשה בעולם.
בחלק זה נביא מספר דוגמאות מהעולם להשקעה ממשלתית בתחום ה .IoT-נבהיר מראש ,שאין כוונתנו לספק
רשימה ממצה ,אלא להמחיש ,באמצעות הדוגמאות ,את הדרכים המגוונות בהן מבקשות ממשלות שונות
לקדם את השימוש בטכנולוגיית ה .IoT-עוד נבהיר ,שהרשימה עוסקת ,ככל שניתן ,בהשקעה ב IoT-לבדו ואינה
כוללת תמיכות ממשלתיות בטכנולוגיות מתקדמות אחרות .בסופו של חלק זה נציג את המלצותינו.
 .1ארצות הברית
במהלך שנת  2016התקיימו בארה"ב מספר תהליכים לגיבוש מדיניות בתחום ה .IoT-כך ,בחודש יוני  2016יזמו החברות
אינטל ( )Intelוסמסונג ( ,)Samsungיחד עם משרד המסחר ,המועצה לתעשיית המידע (Informational Technology
) ,)Industry Council (ITIאיגוד תעשיות המוליכים למחצה )),(Semiconductor Industry Association (SIA
ובהשתתפות מומחים מהאקדמיה ,התעשייה ,הממשל ,ובעלי עניין נוספים ,את מיזם הדיאלוג האסטרטגי הלאומי של
ארצות הברית בתחום ה.IoT-
בעקבות הדיאלוג הציגו משתתפיו המלצות לקונגרס 204 ,ובראשן :הרחבת ההשקעות בתחום ה ,IoT-הקלה על שיתופי
פעולה בין חברות מסחריות ובין חברות אלה למגזר הציבורי ,שיפור אבטחת הסייבר ,וסטנדרטיזציה של תקנים ושיטות.

.

בפרט ,הדוח המליץ על :אימוץ הגדרה מרחיבה של  ;IoTקידום חקיקה ייעודית לתעדוף  IoTבעת קבלת החלטות על
השקעה בתשתיות ,מחקר ופיתוח ,ושיתופי פעולה עם המגזר הפרטי; צעדים לאימוץ תקנים ,רגולציה ,ושיטות פעולה
בתחום ה IoT-ברמה הלאומית והבינלאומית; צמצום המגבלות והקשיים הבירוקרטיים בכל הקשור בשירותים וביוזמות
בתחום ה ,IoT-ותעדוף של השקעות לאומיות בתשתיות שיקדמו פתרונות מבניים ותשתיתיים של תחום ה( IoT-תחבורה
ציבורית חכמה ,תקשורת דור  ,5וכד').
לאור האמור לעיל ,נקטה ארצות הברית מספר פעולות לקידום ה .IoT-ראשית ,מספר סוכנויות ממשל מספקות לחברות
פרטיות סיוע ומידע בתחומי סטנדרטיזציה ,תפעוליות בינית ,אבטחת סייבר ,פרטיות ,וניוד מידע ,לשם פיתוח ואימוץ
הטכנולוגיה 205.בנוסף ,פועלות סוכנויות הממשל להתאמת הרגולציה לשם קידום  206.IoTלדוגמא ,רשות המזון והתרופות

 203על בסיס מדדי  Going Digitalשל ארגון ה.OECD-
.National IOT Strategy Dialogue (link( 204
 205ראו ,למשלU.S. National Institute of Standards and Technology, Framework for Cyber-Physical Systems (May, 2016); U.S. :
National Institute of Standards and Technology, Big Data Information (Oct. 2016); U.S. National Institute of Standards
and Technology, NIST Framework and Roadmap for Smart Grip Interoperability Standards (May, 2014).
 206ראו ,למשל :דוח ה.2015 ,FTC-
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האמריקאית ( ,)FDAמקדמת רגולציה בדבר דרישות אבטחה במכשירי  IoTרפואיים ,וכן לקביעת מכשירים הפטורים
מרגולציה זו ,דוגמת עזרי כושר שאינם פועלים לאבחון ,אלא רק מקדמים התנהגות בריאה 207.רשות הסחר הפדראלית
פועלת גם בתחום התשתיות ,להרחבת הספקטרום האלחוטי הזמין לשימוש ,ואימוץ טכנולוגית דור  5בסלולר.
בנוסף ,ב 2015-השיק הממשל האמריקאי את מיזם העיר החכמה ,במסגרתו הושקעו למעלה ממיליון דולרים במענקי
מחקר ופיתוח לחברות מסחריות וגופים אקדמיים העוסקים בתחום זה .זאת ,לצד השקעות בטכנולוגיית  IoTבתחומי
הגנת הסביבה ,ביטחון לאומי ,בריאות ,רובוטיקה ,חקלאות ,ונתוני עתק 208.לבסוף ,הממשל האמריקאי פועל גם ליצירת
ממשקים לשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי ,האקדמיה ,והממשל שנועדו לקדם מחקר ופיתוח בתחומי  .IoTלדוגמא ,מכון
 Manufacturing USAעוסק בפיתוח והטעמה של טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה ,ומאגד גופי ממשל ,אקדמיה ,וכן
למעלה מ 1000-חברות יצרניות ,רובן עסקים קטנים ובינוניים .על-פי דוח המכון משנת  2020תקציבו לשנת  2019עמד
על  488מיליון דולרים.

209

 .2האיחוד האירופאי ,איטליה ,גרמניה ,וצרפת
האיחוד האירופאי משקיע רבות במחקר ופיתוח ,כשתקציב המחקר והפיתוח של תכנית הדגל המוכרת Horizon
לשנים  2021-2027עומד על  95מיליארד אירו .אף שהתוכנית אינה מיועדת ל IoT-לבדו ,אחד מהאשכולות המרכזיים
של התוכנית – דיגיטל ,תעשייה ,וחלל – רלוונטי במיוחד לתחום זה ,ומבקש לקדם את תחומי טכנולוגיות הייצור ,בינה
מלאכותית ,רובוטיקה ,ונתוני עתק.

210

המידע (.)Strategy for Data

211

לצד זאת ,בפברואר  2020הציג האיחוד האירופאי את האסטרטגיה שלו לתחום

התוכנית כוללת השקעה של  2מיליארד אירו בתחומי עיבוד ושיתוף מידע ,אבטחת

סייבר ,חינוך בתחומי הדיגיטל ,ופיתוח תשתיות ,ומציעה דרכים לשיתוף במידע בין גופי ממשל וחברות עסקיות לצורכי
מחקר ופיתוח בתחומים אלו.

212

נוסף על פעילות האיחוד ,בשנת  2017קבעו איטליה ,גרמניה ,וצרפת אסטרטגיה לשיתוף פעולה בתחום התעשייה ,4.0
ליצירת מערכת אקולוגית המותאמת לצרכים של עסקים קטנים ובינוניים .התכנית נועדה לפתח קבוצות עבודה להתמודדות
עם אתגרי הטכנולוגיה ,לספק המלצות קונקרטיות לחברות ,אקדמאים ,ופוליטיקאים ,וליצור שיתופי פעולה בנושא.
במסגרת התכנית האסטרטגית אימצו שלוש המדיניות את עקרון התפעוליות הבינית באמצעות הסכמה על סטנדרטיזציה
משותפת בתחומים הקשורים לאינטרנט של הדברים ,ובפרט בתחום התקשורת שבין מכשירים .כמו כן ,פעלו המדינות
לשיתוף הידע המצטבר ומקרי מבחן ( )case studiesשונים בינן לבין עצמן ובין חברות פרטיות; להטמעת טכנולוגיות
מתקדמות בתעשיית הייצור; וליצירתן של פרקטיקות מומלצות ( )best practicesבתחומים שונים הקשורים ב.IoT-
לבסוף ראוי לציין ,שנכון לשנת  2018פעלו במדינות האיחוד אירופאי  389אשכולות לשיתופי פעולה בתחומי ה,IoT-
ובפרט בנושאי :העיר החכמה ,תעשייה וייצור ,חקלאות ,לבוש חכם ,ותחבורה.
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 207ראוDaniel Castro & Joshua New, Everything the U.S. Government is Doing to Help the Private Sector Build the Internet :
of Things, CENTER FOR DATA INNOVATION 4 (Dec. 2016) (“connected devices that collect health data, such as fitness
trackers, will not be subject to regulatory scrutiny, provided that they only function to promote healthy behavior, and
not diagnose or treat a specific disease”).
 208שם.
.MANUFACTURING USA HIGHLIGHTS REPORT (2020) 209
 210קישור למידע על תכנית  Horizonבאתר הנציבות האירופית.
 211קישור למידע נוסף על האסטרטגיה באתר הנציבות האירופית.
 212קישור למידע על אסטרטגיית ה data-באתר הנציבות האירופית; קישור למידע נוסף באתר הנציבות האירופית.
.European Commission, Study on mapping Internet of Things innovation clusters in Europe (2019) 213
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 .3בריטניה
ממשלת בריטניה השקיעה גם היא רבות בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות  .IoTכבר ב 2014-הודיע ראש הממשלה דאז
דיוויד קמרון על השקעה על סך  113מיליון דולר במחקר ופיתוח של תחום ה IoT-לבדו ,מתוך הכרה בחשיבותו האסטרטגית
ברמה הלאומית .ב 2017-פרסה הממשלה את האסטרטגיה הדיגיטלית שלה לשנים  ,2017-2021במסגרתה הודיעה
ממשלת בריטניה על מספר תכניות ,ובהן:

214

•מחקר ופיתוח :השקעה של  4.7מיליארד פאונד למחקר ופיתוח טכנולוגיות דיגיטליות בתחום הייצור והתעשייה.
•תשתיות :השקעה של מעל מיליארד פאונד במעבר לרשת  ,5Gשתלווה בהשקעה דומה מצד המגזר הפרטי ,ותופנה
לתכניות פיילוט ומימון פרויקטים של חברות פרטיות.

215

•הטמעת טכנולוגיות מתקדמות במגזר הפרטי :השקעה של  13מיליון פאונד ב"מועצת פרודוקטיביות"
( )Productivity Counselבהובלת גופים מהמגזר הפרטי ,שמטרתה להגביר את התפוקה באמצעות הטמעה של
טכנולוגיות דיגיטליות.
•לימודים והכשרה מקצועית :המדינה תממן באופן מלא הכשרה מקצועית בתחום הדיגיטל לכל אדם המעוניין בכך,
ותוביל שינויים מהותיים בתוכניות הלימודים לפיתוח כלים לעידן הדיגיטלי.
 .4סין וסינגפור
סין היתה מהמדינות הראשונות להשקיע באופן נרחב ב ,IoT-כשכבר בשנת  2010הכריזה על השקעה של  600מיליארד
דולר במערכת אקולוגית ( )eco-systemשל תקשורת בין מכונות ( )M2Mעד לשנת  .2020מאז שנת  2010המשיכה
סין להשקיע באופן נרחב ב IoT-ובטכנולוגיות ותשתיות קשורות .כך ,בשנת  2015השיקה סין את תכנית “Made in
 ”China 2025שמטרתה קידום השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה ,וייצור של מוצרים מתקדמים בסין; בשנת
 2018הכריזה סין על השקעה נוספת על סך  14.6מיליארד דולר בכלכלה הדיגיטלית; בשנת  2019הודיעה ממשלת
סין על יצירת תכניות הכשרה ל 13-מקצועות חדשים הקשורים ב ;IoT-בשנת  ,2020השיקה סין את המרכז הלוגיסטי
במחוז שנדונג ,שמבוסס על טכנולוגיות  IoTוהבינה המלאכותית ,האיצה את תכניות הבניה של תשתית הענן לצרכי IoT
והודיעה על שיגור  12לוויינים לצורכי רשת ה IoT-שלה; ובשנת  2021הודיעה סין על הקמת  30מפעלים המחוברים
לחלוטין לרשת ה 5G-של המדינה.

216

שלא במפתיע ,סין צפויה להיות המדינה המובילה בתחום ה IoT-עד  ,2024כשכבר היום נמצאים בה המספר הגדול
217
ביותר של חיבורים בין מכונות ( )M2Mבאמצעות הרשת הסלולרית.
מדינה נוספת שתומכת באופן נרחב ב IoT-היא סינגפור .בשנת  2014הכריזה סינגפור על יוזמה ממשלתית חדשה בשם
"מדינה חכמה" ( ,)Smart Nationבמסגרתה הוקם משרד ממשלתי שאמון על פיתוח האסטרטגיה "לשינוי סינגפור
באמצעות טכנולוגיה" ועל יישומה 218.במסגרת זו הוקמה "הרשות למדינה חכמה וקבוצת הממשלה החכמה" (The Smart
) ,)Nation and Digital Government Group (SNDGOשיחד עם הרשות לטכנולוגיה של הממשלה ()GovTech
הופקדו על קידום תחום הדיגיטציה והפיכת המרחב הלאומי הסינגפורי לחכם .בפרט ,המשרד קבע שהסקטורים המרכזיים
בהם יתמקדו יהיו :בריאות ,חינוך ,תחבורה ,מרחב אורבאני ,וכספים.

.https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/uk-digital-strategy 214
 215ראו לעניין זה ,גםhttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ :
file/597421/07.03.17_5G_strategy_-_for_publication.pdf.
 216קישורים לפרסומים הממשלתיים בתחום זה :ספטמבר  ,2018אפריל  ,2019מאי  ,2019ינואר  ,2020ספטמבר  ,2020ינואר .2021
 217קישור לניתוח באתר ) ;AnalyticsInsight (13.2.2021קישור לניתוח באתר ).ChinaTechBlog (7.12.2020
 218קישור לעמוד הבית של יוזמת .Smart Nation Singapore
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ממשלת סינגפור פעלה גם לקידום סטנדרטים פתוחים וריבוי ספקים 219.כך ,ארבע קבוצות עבודה קבעו ארבעה תקנים מחייבים,
להם כפופים כל ספקי ה( :IoT-א) תקן להתקנת חיישנים במרחב הציבורי ובבתים; (ב) תקן לארכיטקטורה של מרחב חכם; (ג)
תקן לקישוריות ,זרימת מידע ושירותים במרחב הלאומי; ו(-ד) קווים מנחים לביטחון ואבטחה של מרחב חכם .לבסוף ,מעניין
לציין שיפן הכריזה לאחרונה על השקעה של  2.4מיליארד דולר בתמיכה בחברות פרטיות הבונות ערים חכמות בווייטנאם.

המלצות מדיניות לעידוד הפיתוח והשימוש בטכנולוגיות IoT
א .השקעה מדינתית במחקר ,פיתוח והטמעה :אנו סבורים שישראל נמצאת במצב טוב יחסית בכל הנוגע לזירת
המחקר והפיתוח של טכנולוגיית ה .IoT-בכלל זה ,יש לציין לחיוב את מגוון הנושאים והתחומים אותם מקדמת רשות
החדשנות בהקשר של  ,IoTיחד עם מגוון מסלולי ההשקעה אותם היא מפעילה .עם זאת ,יש להוסיף ולבחון את
הצורך בעידוד הטמעה של מערכות  IoTבתעשייה וחקלאות ,בקרב עסקים קטנים ובינוניים ,אשר נעדרים את
הידע או המשאבים לכך.
ב .סטנדרטיזציה :כפי שציינו ,רשות החדשנות הצטרפה לרשת מרכזי  C4IRהעוסקים בסטנדרטיזציה .ועם זאת,
קיימות יוזמות רבות בעולם העוסקות ביצירת סטנדרטים בתחום ה ,IoT-כגון ועדות התקינה המשותפות לארגונים
הבינלאומיים  ISOו .IEC-על מנת להבטיח את הצרכים והאינטרסים של הכלכלה הישראלית בזירה זו ,על משרד
הכלכלה ורשות החדשנות לעודד או אף לתמרץ השתתפות פעילה של נציגים מהתעשייה הישראלית באותן
וועדות בינלאומיות ובמסגרת פעילויות ההכנה של מכון התקנים הישראלי לקראת הדיונים בוועדות .זאת ,למשל,
כחלק מהתנאים לקבלת מענקי מחקר או פיתוח מרשויות המדינה ,כחלק מהפעילות של החממות והמאגדים אותן
מפעילה רשות החדשנות ,או באמצעות קולות קוראים ייעודיים למטרה זו.
ג .שיתוף נתונים מצד המדינה :אנו ממליצים לאמץ את המודל האירופאי שנדון לעיל ולאפשר גישה ושימוש במידע
הנמצא ברשות המדינה לצורכי מחקר ופיתוח וכן לאפשר גישה למידע לצורכי יישום של הטכנולוגיה במגזר הפרטי.
כל זאת ,כמובן ,תוך שמירה מרבית על פרטיות מושאי המידע.
ד .לימודים והכשרה מקצועית :השקעה בהון האנושי חיונית להפקת מירב התועלת מטכנולוגיות מתקדמות בכלל
ומ IoT-בפרט .אומנם ,מדינת ישראל משקיעה כבר היום בהכשרה מקצועית בתחומי הדיגיטל ,אך כפי שציינו
בתחילת הדברים ,ישראל מדורגת במקומות הנמוכים בין מדינות ה OECD-בהיקף ההשקעה בפיתוח ההון האנושי
ושוק עבודה .בהתאם ,המלצתנו היא להרחיב את ההשקעה בהון האנושי הן בחינוך לשימוש בכלים דיגיטליים והן
במי שעוסקים במחקר ופיתוח בתחומים אלה.
ה .יצירת אמון ציבורי :למדינה ומשאביה תפקיד מרכזי גם בקידום האמון הציבורי בטכנולוגיות מתקדמות ובתשתיות
התומכות בהן .חלק חשוב מיצירת אמון זה כרוך ביצירת מערכת משפטית ורגולטורית המתמודדות עם האתגרים ,הקשיים,
והסיכונים הכרוכים באימוץ הטכנולוגיה ,כאלה הקשורים באבטחת סייבר ,פרטיות ,צרכנות ,אפליה ,והגבלים עסקיים.
ואולם ,בעוד שאימוץ טכנולוגיות חדשות כרוך בחששות מוצדקים ,אלה משולבים ,לא פעם ,בפחדים הנובעים משמועות
ומידע שגוי .על כן ,אנו רואים במדינה כגוף העיקרי שביכולתו (וחובתו) לספק באופן יזום מידע אמין ומקיף .זאת ,כדי
לאפשר אימוץ מקיף יותר של הטכנולוגיה ולמנוע סירוב לאימוצה מסיבות שמבוססות על עובדות ונתונים שגויים.

תפקידה המרכזי והמוכר של המדינה ורשויותיה בעידוד וקידום של טכנולוגיות חדשות וטכנולוגיית  IoTבפרט – נובע

 219לדיווח על מדיניות ממשלת סינגפור בנושא זה באתר ).ComputerWeekly (2018
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סיכום
יכולתה וחובתה של מדינת ישראל להיערך למהפכת הIoT-
מכוחה הבלעדי לקבוע נורמות ,לכונן רגולציה ,ולתמרץ פעילות כלכלית ,לרבות
קידום בנייתן של תשתיות .בכלל זה ,המדינה מופקדת ישירות על הבטחת נגישות,
הפעלה ופיתוח של טכנולוגיות תקשורת מתקדמות לציבור ובמרחב הישראלי.
בהתאם ,פרק  IIלמסמך זה התמקד בפעולות הנדרשות לשם שיפור מצב תשתיות
האינטרנט ברחבי מדינת ישראל ,ומצביע על מישורי פעולה אותם נדרש משרד
התקשורת להוביל.
הניתוח אותו הצגנו בפרק התשתיות מצביע על החסם המרכזי למיצוי התועלות
המגוונות של טכנולוגיית ה :IoT-היעדר תחרותיות בשוק התקשורת הישראלי,
שהוביל לפיגור משמעותי בפריסה של תשתיות תקשורת מתקדמות – נייחות (סיבים)
ואלחוטיות (סלולר בדור  )5ברחבי מדינת ישראל .בצד זאת ,ניתן לזהות כי הרפורמות

"

גם כיום ,בראשית
שנת  ,2022מדינת
ישראל אינה ערוכה
למיצוי התועלות
הכלכליות והחברתיות
העצומות של
טכנולוגיית הIoT-
למשק הישראלי.

הרגולטוריות שמשרד התקשורת מפעיל בשנים האחרונות עשויות לשפר באופן ניכר
את מצבן היחסי של תשתיות האינטרנט במדינת ישראל .אולם ,נוכח עומקה של בעיית התחרות בשוק התקשורת הישראלי
גם כיום ,בראשית שנת  ,2022מדינת ישראל אינה ערוכה למיצוי התועלות הכלכליות והחברתיות העצומות של
טכנולוגיית ה IoT-למשק הישראלי.
כפי שהדגמנו במסמך זה ,היכולת הלאומית לתמוך בטכנולוגיית ה IoT-הופכת להיות תנאי ליכולתן של מדינות להתחרות
בשוק העולמי .זאת ,נזכיר ,מכיוון שתרומתה העיקרית של טכנולוגיית ה IoT-היא בתחומי התעשייה והמסחר :הפקה של
מוצרים ושירותים; יצירתם של מוצרים ושירותים חדשים; פיתוח של מודלים עסקיים חדשים; ושינויים בשרשרת הייצור
הגלובאלית ,שבראשם החזרת פעילות הייצור לכלכלות מפותחות ( )reshoringבשל פיחות חשיבותן של עלויות עבודה
נמוכות ,ומעבר ממודל של מכירת מוצרים למודל של אספקת שירותים.

220

"

ככל שתשתיות
האינטרנט המתקדמות
במדינת ישראל
נחותות מאלו של
מדינות אחרות ,כלכלת
מדינת ישראל ועסקיה
יאבדו את היכולת
להתחרות בשוק
הגלובלי העכשווי.

על כן ,ככל שתשתיות האינטרנט המתקדמות במדינת ישראל נחותות מאלו
של מדינות אחרות ,כלכלת מדינת ישראל ועסקיה יאבדו את היכולת להתחרות
בשוק הגלובלי העכשווי.
חלקו השני של מסמך זה התמקד באתגרים הרגולטוריים והמשפטיים שטכנולוגיית IoT
מעוררת והציע מיפוי של הצמתים השונים שבין טכנולוגיית  IoTלמשפט והרגולציה
הקיימים במדינת ישראל( :א) אבטחת סייבר; (ב) פרטיות; (ג) דיני צרכנות; (ד) אפליה; ו(-ה)
הגבלים עסקיים .יצירת מערך רגולטורי תומך היא חלק חיוני לא רק לקידום טכנולוגיית
ה ,IoT-אלא גם לצמצום הסיכונים הכרוכים באימוצה .זאת ,הן בהיבט הלאומי ( -הסיכונים
לביטחון המדינה ולאספקה סדירה של שירותים חיוניים) ,והן ברמת החברתית-כלכלית-
(בשמירה על פרטיות המשתמשים ,מניעת ניצולם של הצרכנים הפרטיים ,הבטחת קיומו
של שוק תחרותי והוגן ,ועידוד החדשנות וההשקעה במחקר ופיתוח).
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האינטרנט של הדברים ( )IoTבישראל
תועלות ,אתגרים והמלצות מדיניות

סיכום

במובן רחב יותר ,טכנולוגיית  IoTמהווה רק מקרה פרטי של בעיית ריבוי הרגולטורים בזירה הישראלית .גם אם
בעידן התעשיה והשירותים של המאה ה 20-נכון היה להפעיל סוכנויות רגולטוריות נפרדות כגון הרשות להגנת הפרטיות,
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ,מערך הסייבר ומשרד התקשורת ,הרי שבעידן הרשת וכלכלת המידע הנוכחיים ,שאלות
של פרטיות ,תחרות והגנת הצרכן הופכות להיות שלובות באופן יסודי.
כמו כן ,יכולתה של מדינת ישראל למצות את הפוטנציאל של טכנולוגיות  IoTאינה תלויה רק בקיומן של
תשתיות טכנולוגיות ורגולטוריות מתאימות ,אלא גם בעידוד מדינתי של פיתוח הטכנולוגיה והשימוש בה על ידי
גורמים עסקיים ,פרטיים ומדינתיים .הרובד המוכר של תמיכה מדינתית במחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות ,וIoT-
בפרט ,הוא השקעת כספים ציבוריים (באמצעות מענקים וסובסידיות) .אולם ,בעוד שמדינת ישראל מקיימת מערך ראוי
של תמיכה כספית במחקר ופיתוח של טכנולוגיות ( IoTבאמצעות רשות החדשנות ומשרדי ממשלה שונים) ,אנו קוראים
לבחינה וטיפול של מישורי פעולה נוספים בהם רשויות המדינה יכולות ונדרשות לעודד פיתוח ושימוש בטכנולוגיה זו:
ראשית ,מימוש פוטנציאל של  IoTוטכנולוגיות עתידיות מחייב השקעה כספית לא רק בחברות הפיתוח והסחר
אלא גם בחינוך והכשרת כוח אדם בעל מיומנויות הנדרשות לעידן טכנולוגיות המידע .בהקשר זה נזכיר כי על פי
מדד המוכנות הטכנולוגית של מדינות ה OECD-נכון לסוף שנת  ,2021היעדר כוח אדם מיומן בתחומי המדע ,טכנולוגיה
וההנדסה הוא אחד הגורמים המשמעותיים לכך שמדינת ישראל עדיין מפגרת אחר מדינות רבות בארגון ה OECD-בכל
הנוגע ליכולתה למצות את התועלות החברתיות והכלכליות של טכנולוגיות מידע חדשות ושל טכנולוגיית ה IoT-בפרט.
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על כן ,כמפורט לעיל ,אנו קוראים לבחון ולקדם צעדי מדיניות מגוונים ,כגון סבסוד לימודי טכנולוגיה ומדעי נתונים מגילאי

"

השפעתה של
המדינה ורשויותיה
על פיתוח ושימוש
בטכנולוגיות
 IoTאינה נובעת
רק מסמכויותיה
השלטוניות – אלא
גם מהיותה צרכן
ומפעיל מרכזי של
טכנולוגיות אלו.

בית ספר ועד ללימודים מתקדמים ,הצעה וסבסוד של מסלולי הכשרה מקצועית
רלוונטיים עבור יחידים ואף במסגרת מילוי צרכי המדינה (למשל ,הכשרה שניתנת
במהלך השירות הצבאי).
שנית ועיקר ,השפעתה של המדינה ורשויותיה על פיתוח ושימוש בטכנולוגיות
 IoTאינה נובעת רק מסמכויותיה השלטוניות – אלא גם מהיותה צרכן ומפעיל
מרכזי של טכנולוגיות אלו .בכל הנוגע ליצירת מודעות ואמון ציבוריים לטכנולוגיות
 ,IoTמעבר של משרדי הממשלה ורשויות מקומיות לשימוש בטכנולוגיות חדשות עשוי
להאיץ את השימוש בהן ,כיוון שאזרחים רבים נדרשים להשתמש בשירותי המדינה ועל
ידי כך נחשפים ומשתמשים בטכנולוגיות אלה .עם זאת ,כוחה "הצרכני" של המדינה
כלקוח-עתק פוטנציאלי של מוצרי  IoTמאפשר לה לקדם גם יעדי מדיניות באופן אפקטיבי.
למשל באמצעות מכרזים ציבוריים לרכישת מוצרי ושירותי  IoTהכוללים תנאים המעדיפים
יצרן המאפשר תפעוליות בינית (למשל ,באמצעות פרוטוקולים פתוחים) או מוצרים בעלי

תכונות אבטחה מתקדמות .כך ,המשך התכנון והביצוע של מדיניות ציבוריות למיצוי הפוטנציאל הרב של טכנולוגיות IoT
נדרש להיעשות תוך ניצול הכוח "הצרכני" של המדינה ורשויותיה ,כלקוחות-עתק פוטנציאליים של מוצרי .IoT
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