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 2018ינואר        לתקשורתהודעה 

 
 :ל יציאתו לדרך שלע מודיע הבינתחומי במרכז לקיימות הספר בית

  2018מדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות לשנת 
 
 

 היקףלא רק את שיבחן יהיה אחד הכלים הראשונים בעולם  החדש המדד
לבין  בינןאת הקשר  גם, אלא בערים שמיושמותומגוון הטכנולוגיות 

בתחומים של הכלכלה  וחדשנותחוסן וקיימות,  שלתהליכים אסטרטגיים 
 העירונית, חינוך, בטחון אישי, אנרגיה, מים, תחבורה ועוד

 
, המרכז הבינתחומי הרצליה, בהובלת בית הספר לקיימות ובשיתוף עם בית הספר לממשל

חכמות ומקיימות, אשר כלי מדידה ישראלי ראשון לערים פיתח , ואסטרטגיה דיפלומטיה
המדד  .ערים חכמות םיאפשר לראשונה להעריך את העשייה העירונית הישראלית בתחו

ויאפשר  ות וקטנותערים גדולות, בינונימתאים למציאות העירונית הישראלית המגוונת, של 
 להעריך את מידת התקדמותן בהיבטים של חדשנות עירונית, קיימות,ותושבים לרשויות 

  .חינוך ופיתוח כלכלי ועוד ושיתופי, ממשל פתוח
 

ערים רבות בקידום מיזמים דיגיטליים כחלק ממגמה עולמית גם בישראל מתנסות 
"עיר חכמה". במקביל, משרדי הממשלה השונים מטפחים , מתוך שאיפה להפוך לוטכנולוגיים

 ואף משתתפים במימון פיתוח, התנסות והטמעה של מיזמים חדשניים הבאים לתת מענה
, לרבות מיזמים בתחומי הניהול העירוני, הקשר עם הציבור, 21-לאתגרי הערים של המאה ה

 בטחון אישי, אנרגיה, מים, תחבורה ועוד.
 

היקף לא רק את שיבחן יהיה אחד הכלים הראשונים בעולם  מדד הבינתחומי לערים חכמות
כנולוגיות לתהליכים , אלא את הקשר בין שילוב הטשמיושמות בעיריותהטכנולוגיות ומגוון 

ניהול ומנהל עירוני לשיפור וייעול לבין  אסטרטגיים עירוניים לחוסן וקיימות עירונית,
השירותים והתשתיות העירוניות ולפעילות העירונית לקידום חדשנות בחינוך והכלכלה 

 העירונית.
 

נות לרבות מסמכי העקרו ,מרכזיים בעולםכלי הערכה מקיף של  נבנה לאחר מחקר המדד 
 smart sustainable & inclusiveשל האו"ם לקידום עירוניות חכמה מקיימת ומכילה )

citiesלקידום המדד, שנבחר צוות המצומצם על ה .( המותאמים למדד האו"ם לקיימות
חוקר ומרצה  – ד"ר נתי מרוםדיקן בית הספר לקיימות נמנים   פרופ' יואב יאירבהובלת 

ביה"ס חוקרת ומרצה לממשל מקוון ב ,ד"ר ג'ניפר שקבטור ,בכיר לתכנון עירוני בבינתחומי
אדריכל  , בבינתחומי ויועצת בכירה לבנק העולמי בענייני פיתוח חברתי וחדשנות לממשל

, ויועץ ארגון SUITS, מנכ"ל חברת הרצליה , מרצה בכיר לערים חכמות בבינתחומירפי רייש
 ( לערים חכמות.UNHABITAT) לערים ויישובים םהאו"

 
בחודשים הקרובים יחל הצוות לבחון רשויות מקומיות הפעילות בתחום, ובמחצית השנה צפוי 

הבינתחומי להציג את ממצאי המדד באתר ייעודי שיאפשר לרשויות ולציבור הרחב המרכז 
יוכלו כן, . כמו העירונית בישראלוהקיימות  'כמהולהתרשם מהיקפי העשייה ולהעריך את 'הח

ללמוד מנסיונן של רשויות אחרות ולהיערך  ,רשויות מקומיות שטרם התנסו בעשייה בנושא
  ליישום מיזמי עיר חכמה ומקיימת.
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מדד חדשני שחותר להיות אחד המדדים המובילים בעולם לחדשנות עירונית וערים ב"מדובר 
ם התנסו בנושא ו/או נמצאות בהליכי ייזום חכמות, שיאפשר גם לרשויות מקומיות שטר

תהליכים אלו לבחון את היקפי העשייה שלהן ושל רשויות אחרות ולבחור לעצמן אפיקי פעולה 
, "לאור זאת, ולאור השונות הגבוהה בין רשויות בארץ רפי רייש. כך אומר ן"עבורנכונים 

רשויות הביחס לגודלן ומשאביהן, המדד יכלול בחינה נושאית וכוללנית בהתייחס לסוג 
רשויות קטנות אילו רשויות גדולות ועצמאיות יבחנו בקבוצה אחת ו ,מקומיות ומאפייניהן. כךה

 בנפרד."יבחנו יותר ו/או בעלות איתנות כלכלית נמוכה יותר 
 
בית הספר לקיימות רואה בשימוש בטכנולוגיות ומערכות מידע בערים פוטנציאל אדיר "

לקידום הקיימות העירונית והמוכנות לשינויי האקלים, ולכן, בנוסף לבחינת מידת ההשפעה 
של הטמעת הטכנולוגיות על הניהול והמשילות העירונית, אנו נבחן את השימוש של 

פרופ' פור השוויוניות, הקיימות והחוסן של ערים בישראל." כך אומר הטכנולוגיות לטובת שי
"המדד לא נועד להיות ריצת ספרינט אל המטרה, אלא מוצר דינמי שיאפשר  ,ומוסיף יאיר

לראשונה לרשויות בישראל למדוד את מידת האפקטיביות של פעולות שהן מתכננות או 
 "חס לרשויות מקומיות בארץ ובעולם.הן ביחס למטרות ויעדים מדידים, והן בי -מבצעות

 
בעוד שמגמת שילוב הטכנולוגיות בשלטון המקומי הינה במגמת עלייה, פרופ' יאיר הוסיף, "

, אין בישראל כיום כלי שיאפשר בחינה איכותנית של מדינהמהומיזמים אף זוכים בתיקצוב 
ת העירוני, הקיימוהשימוש בטכנולוגיות ופתרונות ומידת ההשפעה שלהן על הניהול 

העדר כלי מדידה רלבנטי לישראל, מונע בקרה על לכן העירונית ועל כלל תושבי העיר. 
 . "היוזמות העירוניות, השוואה בין רשויות והוקרה על הישגים של רשויות מובילות

 
"ייחודו של המדד בכך שהוא מעניק משקל רב לתפיסה כוללנית של  ,נתי מרום ד"רלדברי 

בכלי קרטי ושימוש דמצום פערים חברתיים בעיר ובכלל זה היבטים של צמ –ונית קיימות עיר
לא על  -ם דגש על חשיבה עירונית אסטרטגית המדד ש הציבורי. במרחבהממשל העירוני ו

ונועד להטמיע ערכי פיתוח בר קיימא  -יקרים או פתרונות "אינסטנט" טכנולוגיים  פרויקטי דגל
 בארץ."במכלול הרשויות המקומיות 

 
סיפה כי "המדד יציע לרשויות מקומיות דרך פשוטה ויעילה להשוות מו ד"ר ג'ניפר שקבטור

עשייתן האחת לשנייה, יחשוף אותן לגישות ופתרונות חדשים ויעודדן לשפר את את 
ביצועיהן. המדד גם יאפשר לבדוק את האופן בו המדיניות העירונית והיוזמות ברשויות 

 Sustainable Development)קיימא של האו"ם -יעדי פיתוח ברהשונות תורמות להשגת 
Goals) ".ויסייע להטמעת יעדי הפיתוח במדינת ישראל 

 
 תקשורת פרטנר ותחבורה, תשתיות ארד, אביב קבוצת מ,"בע מילגם בתמיכת נערך הדירוג

 תאורה. געשו
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