
2016מאי 

סקר מנהלים במגזר המוניציפאלי  סקר מנהלים במגזר המוניציפאלי  סקר מנהלים במגזר המוניציפאלי  סקר מנהלים במגזר המוניציפאלי  

בנושאבנושאבנושאבנושא

""""ערים חכמותערים חכמותערים חכמותערים חכמות""""



רקע

2

,  או את התועלות הניתנות לתושבים/ערים חכמות חותרות לשפר את תפקוד העיר ו•

. זאת תוך הפקת תובנות מהנתונים שנוצרו בשטחה ומהמידע שמצטבר ברשות

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

מתוך מטרה להבין ולהציג  , השיקה סקר בקרב מנהלים בכירים ברשויות, בישראל

.  בנושא הערים החכמות בישראל, את תמונת המצב

והוא מבוסס על תשובות   2016הסקר נערך במהלך המחצית השנייה של חודש מאי •

.לים"בדרג של ראשי רשויות ומנכ 31%-מתוכם כ, מנהלים 40-של כ

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

,  באר יעקב, לוד, רמלה, ראש העין, ים-בת, השרון-הוד, גן-רמת, חולון, הרצליה

קריית , קריית אונו, יעקב זכרון, צפת, אילת, נצרת עילית, רהט, מונוסון-יהוד

,  גבעת שמואל, גבעת עדה-בנימיניה, ירוחם, קריית טבעון, קריית ביאליק, מוצקין

. א.מ, טייבה, תמר. א.מ, עמק לוד. א.מ, חבל יבנה. א.מ, ביתר עילית, כפר שמריהו

.צור יגאל-כוכב יאיר, מטה בנימין

מתוך כוונה לעקוב  , חודשים 6-מילגם מתעתדת לערוך את הסקר האמור אחת ל•

.בראיית מנהלי המגזר המוניציפאלי בישראל, אחר המגמות בנושא



?מה תפקידך ברשות 

3



?) באלפים(כמה תושבים יש ברשות 

4



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



,  מהו האתגר המשמעותי ביותר בראייתך

"  עיר חכמה"מוצר /בדרך להחדרת פיתוח

בישראללשוק המוניציפאלי 
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       "  עיר חכמה"בחנתם פרוייקטי האם 

?החודשים האחרונים  12במהלך 
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63.2%

36.8%
כן

לא



בחיוב    שענית על השאלה הקודמת במידה 

:תחומיםי באלו /צייןנא 
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         -" עיר חכמה"שאכן בחנתם פרוייקטי במידה 

:ישום/פיילוטי כמה מהם נמצאים בתהליכי /צייןנא 
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טרם הוחל טרם הוחל טרם הוחל טרם הוחל 

/ / / / בפיילוט בפיילוט בפיילוט בפיילוט 

יישוםיישוםיישוםיישום



       -" עיר חכמה"בחנתם פרוייקטי  שלאשלאשלאשלאבמידה 

    בכוונתכם לבחון פרוייקטים מעין אלה  האם 

?החודשים הקרובים  12במהלך 
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                ואין בכוונתכם לבחון פרוייקטי במידה 

     -החודשים הקרובים  12במהלך " עיר חכמה"

..אם תפרט את הסיבות לכךנשמח 
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"  עיר חכמה" פרוויקטימבין אלה שהשיבו שאין בכוונתם לבחון 

:הסיבות שהם ציינו כללו את



ממצאים
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:בישראללשוק המוניציפאלי " עיר חכמה"מוצר /להחדרת פיתוחבמסגרת האתגרים •

את האתגר המשמעותי  התקציבי מהווה מהמשיבים סברו כי השיקול  50%רק •

).מהמשיבים 5%-כ(נתפס כאתגר ההיבט הטכנולוגי כמעט ואינו ביותר ואילו 

אין להתעלם מהעובדה שכשישית מהמשיבים ראו כאתגר , עם זאת •

בין חוצה ארגון ומחייב תיאום המשמעותי ביותר את העובדה שהפתרון 

.ברשותשונות פונקציות 

.  החודשים האחרונים 12במהלך " עיר חכמה"מהמשיבים בחנו פרוייקטי  2/3-קרוב ל•

.יישום של הפרוייקט/מהם טרם הוחל בפיילוט 50%-בקרוב ל, עם זאת

מתכוונים לבחון פרוייקטי   82%-כ–" עיר חכמה"פרוייקטי מקרב אלה שלא בחנו •

.הקרוביםהחודשים  12-ב" עיר חכמה"

החודשים האחרונים בחנו   12במהלך " עיר חכמה"מהמשיבים שבחנו פרוייקטי  45%•

ממשקי תושב . האשפה והתברואה ואיכות הסביבה, פרוייקטים בתחומי האנרגיה

.מהם 14%-תחבורה ריכז כ/משיעור הפרוייקטים ואילו תחום החניה 21%-ריכזו כ



תובנות
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תחום הערים החכמות מרכז עניין הולך וגובר בקרב מנהלים במגזר  •

.המוניציפאלי בישראל

השיקול התקציבי היה ועודנו האתגר המהותי ביותר בדרך להחדרת  •

.  בישראללשוק המוניציפאלי " עיר חכמה"מוצר /פיתוח

להבנתנו ולאור האתגרים עליהם הצביעו מנהלי המגזר המוניציפאלי בדרך •

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/ולאו דווקא מערכתייםנקודתיים •


