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רקע

2

או את התועלות הניתנות  /חכמות חותרות לשפר את תפקוד וניהול העיר וערים •

זאת תוך הפקת תובנות מהנתונים שנוצרו בשטחה ומהמידע שמצטבר , לתושבים

. ברשות

המשמשת כגורם מוביל במתן שירותים ופתרונות למגזר המוניציפאלי  , חברת מילגם•

מתוך מטרה להבין ולהציג , ערכה סקר שני בקרב מנהלים בכירים ברשויות, בישראל

קו המגמה בתחום בנושא הערים החכמות בישראל ולבחון את , את תמונת המצב

.  פני תקופה-על

הקודם נערך במאי ( 2016הסקר נערך במהלך המחצית השנייה של חודש נובמבר •

בדרג של   34%-מתוכם כ, מנהלים 40-והוא מבוסס על תשובות של מעל ל) השנה

.לים"ראשי רשויות ומנכ

,  אשקלון: רשימה חלקית של הרשויות ממנו השיבו מנהלים כוללת רשויות דוגמת•

-אור, לוד, חיפה, אלעד, יעקב-באר, "הגיחון", רמת השרון, אביב-תל, גן-רמת, אילת

קריית  , ראש העין, מצפה רמון, "מי אביבים", ירושלים, מנשה. א.מ, נתניה, יהודה

גבעת עדה-בנימינה, צפת, קריית מוצקין, קריית שמונה, מלאכי



..העניין בעיר חכמה במגמת עלייה
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:מצוי במגמת עלייה מובהקת" העיר החכמה"העניין בתחום •

מהמשיבים רואים את נושא העיר החכמה כרלבנטי במידה רבה עד רבה  83%-כ•

)לפני חצי שנה 68%-לכבהשוואה (מאד עבורם 

יישום  /פרוייקטים נמצאים בתהליכי פיילוט 1-3מהמשיבים ציינו כי  44%-כ•

)לפני חצי שנה 31%-בהשוואה ל(

מהמשיבים ציינו כי בכוונתם לבחון פרוייקטי מעין אלה בשנה הקרובה  93%-כ•

)לפני חצי שנה 82%-בהשוואה ל(

"  עיר חכמה"מוצר /בדרך להחדרת פיתוח, האתגר המשמעותי ביותר•

לשוק המוניציפאלי בישראל היה ועודנו האתגר התקציבי אולם הוא 

,  לצד האמור). לפני חצי שנה 50%לעומת , כיום 34%-כ(במגמת ירידה 

סוגיות סדרי עדיפויות והיות הפתרון חוצה ארגון ומחייב תיאום הפכו  

)לפני חצי שנה 29%לעומת , כיום 51%-כ(לכבדות משקל 



:  במוקד

תחומי החניה והתחבורה והקשר עם התושב
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הינם ) 20%-כ(והקשר עם התושב ) 27%-כ(תחומי החניה והתחבורה •

כיוםהתחומים המקצועיים הכואבים ביותר בניהול עיר 

,  החודשים האחרונים 6במהלך , מבין אלה שבחנו פרוייקטי עיר חכמה•

:*מרבית הפרוייקטים שנבחנו היו בתחומי

)  שיפור השירות לתושב והבנת צרכיו, אפליקציות(ממשקי תושב •

)51%51%51%51%----ככככ(

))))34%34%34%34%----ככככ((((חניה ותחבורה •

אחדהיה לציין יותר מתחום ניתן * 



תובנות עיקריות
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גובר והולך ותופס פסים מעשיים יותר ויותר" עיר החכמה"-העניין ב•

התקציבי היה ועודנו האתגר המהותי ביותר בדרך להחדרת  השיקול •

סוגיות  , זאתעם . בישראללשוק המוניציפאלי " עיר חכמה"מוצר /פיתוח

עדיפויות והיות הפתרון חוצה ארגון ומחייב תיאום הפכו  גודמת סדרי 

"עיר חכמה"בתהליך היישום והחדרת פתרונות לכבדות משקל 

הינו , אשר מרכז את העניין הרב ביותר במגזר המוניציפאלי בישראלהתחום •

)שיפור השירות לתושב והבנת צרכיו, אפליקציות(תחום ממשקי התושב 

ולאור האתגרים עליהם הצביעו מנהלי המגזר המוניציפאלי בדרך להבנתנו •

הרי , בישראללשוק המוניציפאלי " עיר חכמה"להחדרת פיתוחים ומוצרי 

גורמים המבקשים להציע פתרונות  , )חודשים הקרובים 12(שבטווח הקצר 

:לרשויות צריכים להתמקד בפתרונות" עיר חכמה"

אטרקטיביים כלכלית•

ארגון-חוצי/מערכתייםנקודתיים ולאו דווקא •



מגמות תקופתיות עיקריות
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      עד כמה נושא העיר החכמה רלבנטי  

?שלך לרשות 
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מהמשיבים רואים את נושא העיר החכמה כרלבנטי במידה  82.9%, כיום

)לפני חצי שנה 68.4%-בהשוואה ל(רבה עד רבה מאד עבורם 



עיר "שאכן בחנתם פרוייקטי במידה 
י כמה מהם נמצאים  /צייןנא   -" חכמה

יישום/פיילוטבתהליכי 
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 1-3מהמשיבים ציינו כי  44%-כ–...  פרוייקטי עיר חכמה יוצאים לדרך

לפני חצי  31%-לבהשוואה (יישום /פרוייקטים נמצאים בתהליכי פיילוט

)שנה

טרם הוחל  
יישום/בפיילוט

5מעל 12-34-5

43.90%

17.10%

26.80%

4.90%
7.30%

48.30%

6.90%

24.10%

6.90%

13.80%

16-נוב

16-מאי
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...  הכוונה לבחון פרוייקטי עיר חכמה נמצאת אף היא במגמת עלייה

מהמשיבים ציינו כי בכוונתם לבחון פרוייקטי מעין אלה בשנה   93%-כ

)לפני חצי שנה 82%-בהשוואה ל(הקרובה 

"  עיר חכמה"בחנתם פרוייקטי  שלאשלאשלאשלאבמידה 

אלה  בכוונתכם לבחון פרוייקטים מעין האם 

?החודשים הקרובים  12במהלך 

לאכן

92.7%

7.3%

81.5%

18.5%

16-נוב

16-מאי



, מהו האתגר המשמעותי ביותר בראייתך

"  עיר חכמה"מוצר /בדרך להחדרת פיתוח

לשוק המוניציפאלי בישראל
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סדרי עדיפויות  טכנולוגיתקציבי

וקדימויות

הפתרון חוצה 

ארגון ומחייב 

תיאום בין  

פונקציות שונות  

ברשות

אחר

50.00%

5.20%

13.20%
15.80%15.80%

34.10%

9.80%

24.40%
26.80%

4.90%

16-מאי

16-נוב

  50%לעומת , כיום 34%-כ(השיקול התקציבי עודנו מהותי אולם הוא במגמת ירידה •

)לפני חצי שנה

סוגיות סדרי עדיפויות והיות הפתרון חוצה ארגון ומחייב תיאום הפכו  לכבדות  •

)לפני חצי שנה 29%לעומת , כיום 51%-כ(משקל 



ממצאי הסקר הנוכחי
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?מה תפקידך ברשות 
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?) באלפים(כמה תושבים יש ברשות 
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אקונומי של הרשות-הדירוג הסוציו
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      עד כמה נושא העיר החכמה רלבנטי  

?שלך לרשות 
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במידה  

מועטה

במידה  

רבה מאד

במידה  

בינונית



התחום המקצועי שהכי ״כואב״ היום מה 

?בניהול העיר
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, האתגר המשמעותי ביותר בראייתךמהו 

"  עיר חכמה"מוצר /בדרך להחדרת פיתוח

לשוק המוניציפאלי בישראל
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       "  עיר חכמה"בחנתם פרוייקטי האם 

?האחרונים החודשים  6במהלך 
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בחיוב    שענית על השאלה הקודמת במידה 

:תחומיםי באלו /צייןנא 
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עיר "שאכן בחנתם פרוייקטי במידה 

י כמה מהם נמצאים  /צייןנא  -" חכמה

:יישום/פיילוטבתהליכי 
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  -" עיר חכמה"בחנתם פרוייקטי  שלאשלאשלאשלאבמידה 

בכוונתכם לבחון פרוייקטים מעין אלה  האם 

?החודשים הקרובים  12במהלך 
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::::בדבר פרטים נוספיםבדבר פרטים נוספיםבדבר פרטים נוספיםבדבר פרטים נוספים


