
 

 
  

 הקדמה -יש לנו 'עיר נהדרת': דו"ח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי

מיליארד בני אדם, חיים בערים. יחס זה הוא הגבוה ביותר  6.3 -כמחצית מתושבי העולם, כ

 בהיסטוריה האנושית וגדל בהתמדה. 

מיליארד בני אדם, יהיו דרי ערים. הדרכים בהן  5-כ -מאוכלוסיית העולם 32%, 0262עד לשנת 

ערים מתפתחות ומתמודדות עם עיור כה גדול משמעותיות, מאחר וערים הינן המקור העיקרי 

לצמיחה כלכלית ולפריון גלובלי, כמו גם לניצול רוב המשאבים הטבעיים ולפליטת גזי החממה 

 , פיתוח עירוני משמעו שגשוג עבור תושבי העולם. בעולם. על כן

ניהול צמיחת הערים באופן שיניע צמיחה כלכלית, תוך הפחתת זיהום והגנה על משאבים, הינה 

את יוזמת העיר  0222ושות' להשיק בשנת  ינזימקמטלה עצומה והיא זו שהובילה את חברת 

 המיוחדת )יע"מ(. 

, ציבוריים וחברתיים לקבל החלטות מודעות בנוגע מטרת היוזמה לסייע לסקטורים פרטיים

 לאסטרטגיות פיתוח עירוניות ולסייע בבניית הכישורים הנדרשים ליישום אסטרטגיות אלו. 

מחקרים שונים בחנו כיצד ערים מתפקדות בתחומי הכלכלה, הסביבה והרווחה ודירגו אותן 

ים המרכיבים עיר גדולה, אולם בהתאם לממצאים. מחקרים אלו מסייעים לנו להבין את האלמנט

 הם לא מספרים לנו מה עושים מנהיגי הערים על מנת להפוך ערים אלו לנהדרות. 

המחקר הנוכחי מנסה להשלים את החסר. באמצעות ניתוח, מקרי מחקר וראיונות החוקרים ניסו 

 להבין מה ראשי העיר ומנהיגים אחרים עושים במטרה לשפר את הערים שלהם ולהפוך אותן

 לטובות יותר למחייה ועבודה. 

הממצאים מבהירים כי אין שיטה אחת בלבד וכי מנהיגים מוצלחים מוצאים איזון בין שלושה 

כלומר, ניצול נכון של הזדמנויות עבור צמיחה, תוך שמירה  -צמיחה חכמהתחומים: הם משיגים 

הם עושים יותר עם פחות על הסביבה ומתן הזדמנויות שוות לכל התושבים ליהנות מהשפע. 

על ידי הצגת תוצאות באופן מהיר. הדו"ח מתאר כמה זוכים בתמיכה במהלכים לשינוי ומשאבים 

 מהפרקטיקות הניהוליות בהן השתמשו. 

כוחה של הכלכלה, תנאים  -ביצועי ערים נמדדים בדרך המשקפת את כל החששות הללו

ודרגו את  -ביחד או לחוד -אמות מידה אלווהסביבה. מחקרים שונים בחנו את שלושת  םסוציאליי

הערים בהתאם. אולם, בעוד מחקרים אלו מאפשרים לנו להבין את האלמנטים שהופכים עיר 

לנהדרת, הם אינם מסבירים לנו באילו פעולות נוקטים מנהיגי הערים על מנת להפוך את עריהם 

 לנהדרות, מה מניע את ביצועי העיר? 



 

 
  

ית של מדדים אלו עלולה להתעלם מכך שלערים שונות יש נקודות יתר על כן, מדידה אבסולוט

פתיחה שונות. דירוג נמוך יחסית של עיר אשר לה הייתה נקודת פתיחה נמוכה מאוד עלול להסוות 

את המאמץ וההתקדמות הכבירים שהושקעו באותה העיר. על כן, על מנת להבין את הביצועים 

את הציון הנוכחי אלא גם את מסלול השינוי של אותה עיר, חשוב לקחת בחשבון לא רק 

 שהתרחש. 

לאור הדברים האמורים, נעשה המחקר המוצג במאמר זה. המאגר מפתח ומנתח מאגר מידע 

ראשי ומנהיגי ערים  62מקיף של כלכלה עירונית, סמנים של ביצועי כלכלה וחברה, ראיונות עם 

י בוחן של תהליכים ושירותים מקר 02 -בארבע יבשות וכן, סינתזה של ממצאים מיותר מ

 עירוניים. 

ללא תלות בנקודת הפתיחה שלהן, ערים יכולות להשתנות. עלייתה של סינגפור מנמל קולוניאלי 

לעיר ברמה בין לאומית תוך עשורים ספורים ויציאתה של ניו יורק משפל כלכלי בסוף שנות 

ן הצעדים אותם נקטו מנהיגי השישים והשבעים של המאה הקודמת הינן רק שתי דוגמאות. מגוו

ערים אותם מציג המחקר אינו מאפשר לכמת את השפעתו של צעד אחד בלבד. מחקר זה יתאר 

 כמה מהפרקטיקות הניהוליות שאפשרו למנהיגי הערים להביא לשינוי מוצלח. 

לעשות יותר עם פחות  צמיחה חכמה

 משאבים

לזכות בתמיכה עבור השינוי 

 הנדרש

 צור חזון אישי הערך ונהל הוצאות בקפדנות אמץ גישה אסטרטגית

בנה צוות המוכוון לביצועים  בחן שותפויות  תכנן את השינוי

 גבוהים

צור תרבות של לקיחת  תן דין וחשבון על השקעות שלב חשיבה סביבתית

 אחריות 

 צור קונצנזוס של בעלי עניין אמץ טכנולוגיות התעקש על מתן אפשרויות לכל

 

 


