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מידי שנה מבקרים ראשי ערים בכנס ערים 
המקומי  בתחליף  או  בברצלונה  חכמות 
לשלל  ונחשפים  ״מוני-אקספו״  הראוי 
פתרונות טכנולוגיים עטופים במסכים ובשלל 
אפליקציות. חנוטים בחליפות חושפים אנשי 
השיווק בפני פרנסי העיר את מוצרי העתיד 
ומדגישים בפניהם את תרומתם החיונית 

לעיר העתיד.
האמת כמובן שונה -  עיר חכמה אינה בהכרח 
מקבץ אינסופי של טכנולוגיות אלא מגמה של 
פתרונות משולבים, כלים ורעיונות חדשניים 
שיאפשרו, אם יוטמעו כראוי, לספק מענה 

לאתגרי הערים של המאה ה-21. 

התאמת הבנייה והתשתיות
למאפייני העיר

אתגרי הערים במאה ה-21 הועצמו על ידי 
מגמת העיור, שינויים דמוגרפיים וחברתיים 
ושטף של הסכמי הגג עליהם חתומות ערים 
רבות בישראל. ואם לא די בכך, התשתיות 
העירוניות: אנרגיה, מים ותחבורה לא עומדות 
לייצר  מתקשה  כבר  והמרחב  בביקושים 
סופות  כמו  תופעות אקלימיות  חלופות; 
שלגים, שיטפונות או ימי בצורת וחמסינים, 
שהיו בעבר אירועי קצה שהתקיימו פעם 

בכמה שנים, הפכו לשכיחים יותר ויותר.

התאמת הדיור לצרכים המשתנים
משבר הדיור איננו רק היעדר דירות אלא 
הצורך להתאים את איכות הדיור ואת מצאי 
השירותים והחוויות סביב הבית. דירות אינן 

נדרשות  הן  למשפחות;  אחיד  “שטאנץ“ 
לספק מענה לטיפולוגיות שונות - משפחות, 
משפחות מורחבות, רווקים, זוגות ללא ילדים. 
דירת 4 חדרים כבר איננה הטיפוס המועדף,  
גם הרצון לגור במרכב העניינים הופך לרלבנטי 

למגזרים שונים ומגוונים. 
בהתאמה לנושא הדיור, המושג “קהילה“ כבר 
מזמן אינו מבטא בהכרח קשר ישיר ופיזי בין 
אנשים, שכן מספר הקהילות שהן ישויות 

דיגיטליות הולך וגדל. 
והקופה הציבורית?  מידי שנה, חלה עלייה 
בביקוש לשירותים בעוד הרגולטורים בירושלים 
מוסיפים מטלות על הרשויות ומעמיסים על 

הקופה המדלדלת. 

מידע חסר מוביל לתכנון לקוי
התפיסה לפיה עולם התכנון מייצר סדר 
וודאות מנציחה מצב שהיה רלבנטי לפני 
כמה שנים וכבר לא מבטא את הקיים. כך 
למשל, בעוד צרכי הדיור, אתגרי התחבורה 
ראוי  ביטוי  קיבלו  העירוניים  והשירותים 
בתכניות או בפרוגרמות העירוניות, הסכמי 
הגג הכפילו את אוכלוסיית הערים וחשפו 
מגמות דמוגרפיות שהפכו את הפרוגרמות 
של אתמול לרלבנטיות כמו העיתון אשתקד.
העיריות חסרות במידע שיאפשר להן להיערך 
כראוי, בלית ברירה הן משתמשות בנתוני 
תקווה  מתוך  אחרים  נתונים  או  הלמ“ס 
שבראשון לספטמבר כמות הילדים שייקלטו 
במערכת החינוך תהיה תואמת למצב הקיים 

ובעיקר שמבני החינוך יתאימו לצרכים. 

אדריכל רפי רייש *

היעדר ודאות תכנונית וניהולית
האתגר האמתי של ראשי ערים במאה ה-21 
איננו היעדר כלים וטכנולוגיות לוויסות רמזורים 
או למדידת כמות הפסולת בפח, אלא היעדר 

ודאות תכנונית וניהולית.
לצד איסוף נתונים, עיבוד וניהול מידע לטובת 
ניהול ומשילות, המנגנון העירוני נדרש לפתח 
כלי מדיניות שישלבו את המידע לטובת ניהול 
וקבלת החלטות התואמת את המציאות 

הקיימת.
כך למשל, איסוף מידע בנוגע לסוג התושבים 
במהלך  ומאפייניהם  צרכיהם  החדשים, 
יאפשר  לפני(  אפילו  מוטב  )או  האכלוס 
ומצאי מבני הציבור  התאמת הפרוגרמה 
לצרכים השונים. כך גם לגבי איסוף ועיבוד 
מידע בנוגע לדפוסי נסיעה, אופי השימוש 
בתשתיות וביקושים לחינוך, תרבות ופנאי של 
התושבים הקיימים והחדשים. הבנה טובה יותר 
של מגמות בתחומי ביטחון, בריאות ורווחה 
תאפשר תיאום ציפיות והקצאת משאבים 

מיטבית. 

איך ניתן לקשור את המערכת התכנונית 
למהלך של עיר חכמה?

א. מידע וידע לפני טכנולוגיה 
לפני רכישת טכנולוגיות חדשות או שירותים 
חכמים, העירייה נדרשת להשקיע מאמץ, 
זמן וקשב ניהולי על מנת לייצר מידע אמתי 
ורלבנטי לגבי הצרכים, האתגרים, ההזדמנויות 
ומאפייני התושבים והצרכנים של השירותים 

העירוניים - לפי פילוח של שכונה ואזור.
המידע יסייע למטב החלטות בנושא שילוב 
טכנולוגיות חדשות באזורי העיר השונים. 
מניסיוני, לעיריות יש כמות אדירה של מידע 
נגיש בתוך העירייה ומחוצה לה כמו למשל 
משרדי ממשלה שונים. כל שיש לעשות הוא 

לבקש, לאסוף ולהחליט מה צריך ומתי. יש 
להשקיע מאמץ בחיפוש אחר מידע חסר. 
בדומה לאסטרטגיות מידע במגזר העסקי, 
על העירייה לפעול נכון ורלבנטי עבור בעלי 

המניות שלה - הציבור.

ב. דיאלוג עם הציבור ככלי עבודה וניהול  
תקשורת עם האזרחים איננה רק חובה או 
מטלה אלא כלי מיטבי להבנת רחשי הלב 
של הציבור. עיריית תל אביב השקיעה בדיגי-

תל  - כרטיס תושב פיזי ודיגיטלי - ליצירת 

ראשי ערים בכל העולם שואלים את עצמם: האם “עיר 
חכמה“ יכולה לעזור לעיר העתיד? 

בעוד תשתיות התחבורה, האנרגיה והמים מתקשות לעמוד 
בשיעורי הצריכה ההולכים וגוברים, מועצמות מגמות 

העיור ועמן שטף של טכנולוגיות ורעיונות חדשניים. 
מאמר זה מציע דרכים ליצירת ודאות תכנונית וניהולית 

בעיר החכמה

הרחוב החדש

אסטרטגיית תחבורה חכמה שכונת אפיקי נחל אופקים

*רפי רייש הינו אדריכל ומתכנן ערים, מומחה 
לאסטרטגיות עירוניות חדשניות וערים חכמות; מייסד 

ומנכל של חברת SUITS - אסטרטגיות וטכנולוגיות 
לעירוניות חכמה, ומרצה בכיר לתכנון ערים וערים חכמות 

בטכניון, לשעבר מנהל אגף בכיר לבנייה במשרד הפנים. 
רייש מייעץ לרשויות שונות בישראל ובעולם בתחומי 
קיימות, חדשנות ותכנון עירוני ומשמש יועץ לערים 

  .UNHABITAT חכמות וחדשנות של ארגון הדיור של האו“ם

משילות מוניציפלית 
בעידן של אי ודאות

 מידע עדכני וממופה 
על צורכי העיר, מאפייני 
התושבים והשירותים 
הנדרשים ימטב את 

התכנון העירוני

אדר‘ רפי רייש

נת״צ מקיים
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בחינת הביצוע בפועל, סקרים דמוגרפיים 
ותחקור בעלי עניין – דיירים, יזמים, בנקים 
למשכנתאות ונציגי קהילות. השינוי נערך 
לאחר שמחלקת המידע העירונית קיבלת 
אחריות על ניטור הביקושים, על היצע הדיור 
ליחידה  המידע  של  קבועה  הנגשה  ועל 

האסטרטגית ולמינהל ההנדסה העירוני. 

ואסטרטגית  תכניות  הרבה  אין  בישראל 
גמישות, במיוחד לאור קשיחות מערכת התכנון 
וריבוי שחקנים ורגולטורים המנסים למשוך 
את השמיכה לצד שלהם. עיריות המבססות 
מראש את הצורך בגמישות וקובעות יעדים 
ברורים, תוך שילוב מידע בשלבי התכנון 
והביצוע יכולות לעשות כך – גם בהתחשב 
ברגולציה הקיימת. כך למשל, עיריית חדרה, 
נמצאת בדיונים מתקדמים מול המחוז על 
אישור תכנית מהפכנית לשכונת רובע הים )בין 
שכונת אולגה לתחנת הכוח(. התכנית כוללת 
יעדים יומרניים מבחינת תשתיות ושירותים 
לצד מנגנון גמישות המאפשר לעדכן יעדים 
ופתרונות בין שלב לשלב והעברת ההכרעה 
לוועדה המקומית, בהתבסס על מידע ובחינות 

טכנו כלכליות.  

ד. רשות שמתעלמת ממגמות חדשניות 
בעיר סופה שתהיה אחראית לכאוס  

ריבוי הקורקינטים השיתופיים בתל אביב 
חולל אי סדר והוביל לתרעומת בשל ריבוי 
התאונות בין רוכבים, הולכי רגל ועסקים. העיר 
נהנתה מהמיתוג כחדשנית ומשרד התחבורה 
העניק רישיונות ללא מגבלה. בפועל, בהעדר 
תכנון ומדיניות, המרחב הציבורי הועמס ופגע 
דרמטית באיכות החיים )אבל גם בכלכליות 
של החברות עצמן(. בעקבות העיר תל אביב, 
רשויות נוספות פנו לאותן החברות, ובהעדר 
מדיניות הן יפלו לאותם בורות. העיר תל אביב 
מיישמת כעת מדיניות בדיעבד במקום לייצר 

מדיניות מראש. 
שיתופיים,  רכבים  אוטונומית,  תחבורה 
קורקינטים, פתרונות אנרגיה ומים חדשניים 
דורשים מדיניות ורגולציה עדכנית תוך שמירה 

על הפרטיות ותנאים לתפעול ותחזוקה. 
כחלק מההיערכות העירונית לחדשנות, על 
העירייה לבחון מראש האם היא צריכה את 
הפתרון המוצע, איך ואיפה? מהן העלויות 
ומהם השירותים הנלווים )למשל הקצאת 
מקומות חניה לרכבים שיתופיים( ? מה העיר 
יכולה לקבל מבחינה אסטרטגית – קרי, מידע 

מהמפעילים לטובת ניהול העיר.  
עיריית תל אביב היא ייחודית – אין יזם בארץ 
ובוודאי בעולם שלא ירצה להטמיע פתרונות 
טכנולוגיים חדשניים בתל אביב, עיר החדשנות 
של ישראל. לעומת זאת, רשויות קטנות או 
פחות עשירות מתקשות למשוך פתרונות 
יצירתיים ובעיקר, מתקשות להשפיע על טיב 
הפתרונות שהן מקבלות ונאלצות להסתפק 
במוצר הקיים. האתגרים של הרשויות הקטנות 
ו/או הפריפריאליות, אינם נופלים מאלו של 
הרשויות הגדולות; זיהוי נכון  וההזדמנויות 
הנובעות מפתרונות חכמים עשויים לסייע 
להן לעמוד ביעדים ולשפר את איכות החיים 
מקדמת  אופקים  עיריית  התושבים.  של 
תכנית שתכפיל את אוכלוסיית העיר, ונוקטת 
באסטרטגיית תנועה ונגישות מתקדמת על 
מנת לאפשר חיבוריות גבוהה בין השכונות 
הוותיקות לחדשות, במטרה למנוע פגיעה 
בנגישות לאור ריבוי פוטנציאלי של רכבים.  
התכנית כוללת מהלך אסטרטגי רחב הכולל 
בחינה מעשית של תחבורה אוטונומית ודינמית 
בין השכונות בעיר, שילוב תחבורה שיתופית 
וכלי תעבורה זעירים, עם כללים ברורים לגבי 
המיקום, האופי והיחס בין הפתרונות לצרכים 
המרחביים והתאמתם לצרכי האוכלוסיות 

השונות בעיר.
יש הכרח ליישם ניהול מבוסס מידע ומכרוז, 
המחייבים את החברות לעדכן את המוצרים 
לפי היעדים העירוניים. יוזמות, טכנולוגיות 
ופתרונות חדשניים, מאפשרים בלא מעט 
מקרים, לחולל מהפכה מבחינת הרשויות, 
שכן הם הצומחים מצורך אמתי. רגולציה 
להיצמד  והרצון  מכרזי  קבעון  מיושנת, 
לקבלנים ולפתרונות “מוכרים“ עלולים להפוך 
את מרבית הרשויות לבלתי אטרקטיביות 

ליזמים ולחדשנות.  |

דיאלוג המשכי עם 160 אלף תושבים. דיגי-
תל מאפשר לעירייה להתאים את השירותים 
לביקושים באופן מיטבי תוך שיפור האמון של 

התושבים בעירייה. 

ג. מדיניות מבוססת מידע במקום מדיניות 
שמרנית מבוססת שגרה

עיריות מקבלות החלטות על סמך כלים 
וכללים שהמדינה קבעה, ובהסתמך על דוחות 
תקציביים, יעדי דיור, איכות שירות וכדומה. 
לאור השינויים התכופים בצרכים, בטכנולוגיות 
ובאתגרים יש לנקוט בגישת הניהול, התקצוב 
והתכנון תוך שימוש בכלי מחקר מדידים ולא 
רק דרך התאמה בסגנון “פתרון בית הספר“. 
על הרשויות לקבוע יעדי דיור, יעדי צמצום 
חיסכון  פסולת,  צמצום  פרטית,  נסועה 
באנרגיה, עלייה בכמות המועסקים במשכורות 
איכותיות  ולא לבחור ביעד ובכלים קשיחים. 
גישה זו מעבירה את האחריות לספק במקום 
לרשות, שכן הספק מתוגמל לא על שרות אלא 
על עמידה ביעדים. כך למשל, חברת איסוף 
פסולת תתוגמל לא רק לפי כמות הפסולת 
שנאספה אלא גם על פעילויות לצמצום 
הפסולת במקור; חברת הסעות תתוגמל לא 

רק על מספר הקילומטרים אלא על כמות 
הנוסעים המרוצים )מוטיבציה לשפר את 
איכות הנסיעה כך שיותר אנשים יוותרו על 
רכבם הפרטי(. אמנם, חלק מהמכרזים הם 
בסמכות המדינה, עם זאת, הרשויות יכולות 
להיות מעורבות באמצעות תוספת תגמול 
שמבטא שיפור בתקציב העירוני ו/או משפר 

את איכות החיים של תושביה. 
מבחינה תכנונית, רשויות מקבעות תכניות 
קשיחות במטרה לקבל את אישור מוסדות 
התכנון גם במחיר אי היענות ליעדים מועדפים 
או  במטרה שלא לפגוע בסיכויים לשווק יחידות 
דיור באזורי ביקוש. כך למשל, תקני חנייה 
גבוהים מושכים דיירים ובד בבד פוגעים בהם 
כאשר הפקקים מאריכים את זמן הנסיעה. 
תכנון עירוני גמיש קובע תקני חנייה ובמקביל 
בוחן ברציפות את איכות התחבורה הציבורית 
ואת הנגישות לשירותים ולתעסוקה. עדכון 
דרישות החניה בתכניות עתידיות יביא לוודאות 
גבוהה אבל גם למוטיבציה ותיאום ציפיות 

בקרב יזמים ורוכשי דירות כאחד. 
בשנת 2018 עדכנה עיריית בוסטון את יעדי 
הדיור מבחינת כמות, אוכלוסיית יעד, גודל 
דירות ושכונות בעיר. איסוף המידע כלל: 

טכנולוגיה ללא מעטפת 
ניהולית ראויה, כוח אדם 
מיומן ורגולציה תומכת 
אינה מייצרת עיר חכמה

???????????

• חלוקה למתחמי תשתיות ושרות עם חברות מנהלות המותאמת לשלביות הבניה. חלוקה למתחמי ליבה: 
ECONOMY OF SCALE שרידות, שירותיות, ניהול •  

• חלוקה מינימלית של מתחמי בינוי – כ-250 יח"ד ליצירת קהילות אם חלוקה למבנים: 
• אחריותיות, שותפויות–תפעול מקומי, כלכלה מתחמית  

חדשנות ושיתוף מידע
ליוזמות  קשובות  להיות  הרשויות  על 
ולחדשנות, תוך שיתוף פעולה ביניהן, שכן 
כלים  ארגז  לפתח  יאפשר  מידע  שיתוף 
מאפשר ותומך עם רגולציה גמישה ופתוחה 
יותר – בדגש על חברות קטנות ויזמים פורצי 
דרך. אם הרשויות ידעו לעשות כן ו/או אם 
המדינה תדע לסייע לעיריות לפעול לשיפור 
הניהול באמצעות מידע וכלים מותאמים, סיוע 
משפטי, מכרוזי, כלים לסינון פתרונות לא 
ראויים ו/או לא מתאימים, כשירויות ותקציב 
במשילות  משמעותי  שיפור  נראה  אזי   -
מוניציפלית גם בעידן העכשווי של אי ודאות. |


