
ערים חכמות: מייעצים לעולם ולא 

 מיישמים בישראל
העיר החכמה" הולכת וצוברת תאוצה בעולם, אולם בישראל העניינים "

 מתנהלים בעצלתיים 

 4102 בנובמבר27  קונפורטס יהודה מאת

ניהול עיר, כידוע, הוא עסק מורכב ומסובך מאוד. אלא שבניגוד לעסקים כלכליים, 

בערים הלקוחות הם גם בעלי המניות. להם זכות ההצבעה והיכולת להפיל או 

 "להעלות ראש עיר. על כן, כדאי לראשי הערים לשים לב לנושא "העיר החכמה

למחשוב  ומחשבים אנשים הוועידה השנתית של IT Municipal ,בסוף החודש הבא תתקיים

מוניציפאלי. אחד הנושאים המרכזיים בוועידה השנה יהיה הערים החכמות. שני מרצים יעסקו 

ר כיצד שתספ ,שכטר ליאורה ,יפו-בכך, כל אחד מזווית אחרת: מנמ"רית עיריית תל אביב

 נס לשעבר סמנכ"ל השיווק של ,ארי בן אוריהעיר מיישמת אלמנטים של עיר חכמה, ו

שמשמש כיום יועץ בכיר לרשויות בארץ ובעולם לענייני העיר החכמה, במובן  ,טכנולוגיות

 .הכי רחב

המפעילה את תוכנית מחשב  ,אתנה בן ארי עוסק בזה בנוסף לתפקידו הציבורי כנשיא קרן

ערכת החינוך וזוכה להצלחה רבה מזה כמה שנים. בפברואר הקרוב הוא יוביל לכל מורה במ

,  Edutechבפעם השנייה את כנס החינוך המתוקשב של אנשים ומחשבים וקרן אתנה

ת שנערך בברצלונה, שם נתן הרצאה בן ארי שב לפני כמה ימים מכנס ערים חכמו2015 .

בנושא. המסקנה המרכזית שלו היא שבפרויקטים ותוכניות של ערים חכמות, ישראל נמצאת 

 .ממש בתחילת הדרך

הוא ציין כי "הטכנולוגיה מאפשרת לראשי הערים להתגבר על חלק ניכר מהאתגרים וקיימות 

ערים חכמות. המטרה היא כבר לא מעט ערים מובילות בעולם שהחלו בתוכניות להפוך ל

 ."לשפר את איכות החיים של התושבים ולחסוך משמעותית בהוצאות העירייה

הקשר לטכנולוגיה ברור וטבעי. "על מנת להיות עיר חכמה צריכה הרשות להטמיע מערכות 

מידע אינטליגנטיות ולהשתמש בצורה יעילה יותר במשאביה", הסביר בן ארי. "אולם, אף על 

יה היא מניע ליבה מרכזי בעיר חכמה, ערים חכמות אינן רק נושא טכנולוגי, פי שהטכנולוג

 ."אלא מצריכות שימוש במודלים עסקיים ואופרטיביים חדשניים

הדבר נכון במיוחד לגבי הרשויות המקומיות בישראל. בימים אלה מסייע בן ארי, כיועץ 

בינלאומיים ומתוך  לעירייה, את הקמת פרויקט העיר החכמה באילת, על פי סטנדרטים

 .לנקרי אלי ,וממלא מקומו ,הלוי יצחק מאיר,מטרה להגשים את החזון של ראש העיר

יש לא מעט גורמים בתוך הרשויות שמגלים סקפטיות לגבי הנושא, משום שהם יודעים שהוא 

עלול ליפול בסופו של דבר על תקציבים שאינם. בנושא הזה, בן ארי הוא דווקא איש בשורה: 

http://www.pc.co.il/author/yehudak/
http://www.pc.co.il/author/yehudak/
http://it-municipal-2014.events.co.il/save-the-date
http://edutech-2015.events.co.il/save-the-date
http://edutech-2015.events.co.il/save-the-date


הן במשרדי ממשלה והן  –, "קיימים מקורות רבים למימון פרויקטי ערים חכמות לדבריו

 ."באיחוד האירופי. צריך פשוט לבדוק ולהתייעץ עם מומחים

ניהול עיר, כידוע, הוא עסק מורכב ומסובך מאוד. אלא שבניגוד לעסקים כלכליים, בערים 

יל או להעלות ראש עיר. על הלקוחות הם גם בעלי המניות. להם זכות ההצבעה והיכולת להפ

כן, כדאי לראשי הערים לשים לב לנושא. למעוניינים לשמוע עוד, כאמור, הנושא יידון גם 

 .בכנס השנתי של המחשוב המוניציפאלי ומן הסתם יעורר עניין ותגובות בקרב המשתתפים

 


