
 

 
  

 הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזידו"ח חברת  -יש לנו 'עיר נהדרת'

 

 המסמך המובא לעיונכם תורגם מהשפה האנגלית וגובש על ידי חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית, מקינזי. 

מטרתו לבחון את הצעדים שננקטו על ידי מנהיגי ערים מסביב לעולם, להפיכת עריהם לערים שנהדר לחיות 

 . ולעבוד בהן

 המסמך חולק לשלושה חלקים שונים במטרה להקל על חווית הקריאה.

 

 חלק א': צמיחה חכמה

 כל מנהיגי הערים מעוניינים בצמיחת הכלכלה המקומית שלהם. 

עם זאת, צמיחה כלכלית אינה מביאה באופן מידי, לשיפור באיכות החיים של תושבים ולעיתים 

קרובות עשויה אף לפגוע בסביבה. למעשה, ערים רבות נאלצות לנקוט בצעדים יקרים לתיקון 

נזקים שנגרמו על ידי הצמיחה עצמה. לכן, עדיף לא להניח כי כל צמיחה היא טובה, אלא ללמוד 

 ה חכמה. לזהות צמיח

צמיחה חכמה תלויה בגישה אסטרטגית המזהה את אפשרויות הצמיחה הטובות ביותר ומטפחת 

אותן. זאת, תוך כדי תכנון העיר וסביבתה לכדי צמיחה, שילוב מחשבה סביבתית והבטחה כי כל 

 התושבים יזכו ליהנות משגשוגה של העיר. 

 אמצו גישה אסטרטגית 

חר דרכים לקדם את שגשוגה של עירם, מה שמייחד את בעוד כל מנהיגי הערים מחפשים א

 הטובים שבהם הוא האופן האסטרטגי בו הם פועלים להשגת מטרותיהם. 

פעולות כמו הצעה להטבות מס לתושבים חדשים, או החלטה להתמקד בתעשייה ה"חמה" כרגע, 

נית יותר על ללא ביצוע ניתוח מספק, אינו צפוי להביא לתוצאות משמעותיות. נדרשת גישה קפד

מנת לזהות את אפשרויות הצמיחה הטובות ביותר עבור העיר. אין רמיזה כי על הממשל המקומי 

להיות מעורב יתר על המידה בעסקים, אלא כי חזונם של מנהיגי העיר צריך להסתמך על הערכה 

מבוססת באשר ליתרונותיה התחרותיים של העיר. זאת, כדי שיוכלו לזהות את מקבצי החברות 

אשר יכולות להניע צמיחה. הערים צריכות במצב זה לתמוך בצמיחה על ידי השקעות מוכוונות 

 מטרה והצעה של "שירותי לקוח" לעסקים היכולים לסייע להן לשגשג. 

 כיצד לזהות מקבצים תחרותיים



 

 
  

לערים שונות יש נקודות פתיחה שונות אולם כל אחת מהן צריכה להחליט מהם המגזרים אשר 

בהם. צמיחה כלכלית תהיה חזקה  דולהתמקבהם ניתן יהיה לתמוך בצמיחה באופן הטוב ביותר 

מהיתרונות הינם: קרבתן הפיזית של  קלפיתוח. חליותר אם יפותחו מקבצי חברות ממגזר שנבחר 

תפחית את עלויות האספקה, תשפר שיתופי פעולה במחקר ופיתוח ותסייע לבניית החברות זו לזו 

 כוח עבודה מיומן. 

הצעד הראשון אם כן הוא לזהות את יתרונותיה התחרותיים של העיר. ניסיון זה עשוי לחשוף 

מקבצים שכבר קיימים ולהם פוטנציאל להתחזק, או זיהוי מקבצים חדשים אותם יש לטפח. 

מזרח ארה"ב כמו אטלנטה, סוואנה ונשוויל הצליחו למשוך יצרניות רכב זרות בזכות -ערים בדרום

חוזקות הבסיס שלהן: כישרון, קרבה למרכזי המצאה והשכלה גבוהה, תחבורה מוצלחת ועלויות 

 תשומות נמוכות. 

סיטי" כתוצאה -טק חדש אשר נודע בשם "טק-לעומת זאת, בלונדון הצליחו ליצור מקבץ היי

אנד של העיר, מספר -האיסט מאזורממשלתית לטפח צמיחה. בתוך שלוש שנים חלק קטן מיוזמה 

 . 033 -ל 11-חברות הדיגיטל והקריאטיב זינק מ

 השקעה בתמיכה לצמיחה

ייתכן ויהיה צורך בהשקעות המתמקדות במגזר הציבורי על מנת למשוך עסקים אל העיר. זאת, 

כיום, . "1311בתוכנית האחריות הסביבתית שלה משנת יורק -כפי שהודגם על ידי עיריית ניו

הניידות של אנשים והון יצרה תחרות קשה בין הערים. אנחנו בתחרות על הרעיונות הטובים 

ביותר וכוח העבודה האיכותי ביותר. על מנת לשגשג כלכלית, עלינו ליצור סביבה בה יזמים 

בה, ניו יורק הציבה לעצמה לא פחות בתגוירצו לבוא".  -והעסקים אותם הם מטפחים-מוכשרים

 האזוריםעל מנת לשפר את בטחון הציבור,  1310מטרות אותן יש להשיג עד לסוף שנת  033מ 

הירוקים, ניידות ועוד. שיפורים אלו דורשים השקעות בדרגות שונות. דובאי למשל השקיעה רבות 

כיום הינה ביתו של הנמל בתשתיות על מנת להפוך עצמה למרכז בין לאומי לתיירות ועסקים ו

החברות הגלובליות הגדולות  033מתוך  113הגדול ביותר בעולם ונמצאים בה המשרדים של 

 13-אחוזים מהתל"ג השנתי של דובאי ל 10-ביותר בעולם. הפעולות שננקטו עד כה אחראיות ל

 אחוזים מהשקעות ישירות של גורמים זרים באמירויות המאוחדות. 

מיליון  10.0אך עם לא פחות כוונה ומיקוד, מדינת ג'ורג'יה בארה"ב השקיעה  בקנדה מידה שונה,

פוינט וזאת על מנת להבטיח השקעות מצד -דולר בבניית מרכז להכשרת עובדי תעשיות רכב בווסט

"אנשינו נסעו . על פי כריס קאמינסקי, נציג אגף הכלכלה של ג'ורג'יה KIAחברת ייצור הרכבים 

מנהלת את מפעל הייצור שלה. אח"כ הם העתיקו את  KIAות כיצד לקוריאה על מנת לרא

קורות חיים, מצאו את המועמדים  03,333-המפעל, הקימו מרכז הכשרה במקום, מיינו כ



 

 
  

עובדים. ביום הראשון לפעולת המפעל, החברה הציגה  0,333-הטובים ביותר והכשירו למעלה מ

העובדים שנשכרו על  0,333. מרכז הכשרת העובדים הכשיר מאז את כל אחוזים" 033יעילות של 

 פוינט. -לעבוד במפעלה שבווסט KIAידי 

( ITהעיר בוגוטה בקולומביה השקיעה כספים על מנת למשוך חברות של טכנולוגיות מידע )

ח ועל כן עבדנו עם מזכיר הפיתו IT-"מחסור בכישורי שפה באנגלית נתפס כמחסום עבור מגזר ה

מספרת אדריאנה סוארז, מנהלת מחלקת עידוד ההשקעות של  הכלכלי על מנת לפתור בעיה זו"

שנקראה "דבר עם העולם" על מנת להכשיר  תכניתפיתחנו  1332העיר "השקע בבוגוטה". "בשנת 

אנשים הינם מוסמכים כדוברי אנגלית ומסייעים למשקיעים  13,333אנשים דוברי אנגלית. כעת, 

 ות". לאתר כישרונ

 תחשבו "שירות לקוחות"

ערים יכולות למשוך חברות וארגונים למקבצים הנבחרים שלהן על ידי טיפוח קשרים עם מובילי 

תעשייה, יצירת קשרים בין עסקים, משקיעים, כישרונות וארגון תצוגות וכנסים. ראשי עיר 

והובלת משלחות  יכולים לשמש כמובילים על ידי שימוש ביכולות הכינוס שלהם, בקשרים שלהם

. מייק בל, ראש העיר של טולדו במדינת אוהיו בארה"ב הצליח םייעודיילמחוזות  וייסעסחר אשר 

ברשימת פורבס למקומות הטובים  120למשוך חברות סיניות לעירו למרות שטולדו דורגה מספר 

עלויות נמוכות, ידע מקצועי  -. ראש העיר הבליט את יתרונותיה של טולדו1311לעסקים לשנת 

לים בין מדינות ונסע לשלושה ביקורים רשמיים בסין בייצור, מיקום מרכזי בין שני מחלפים גדו

מיליון דולר, מפעל חדש לעבודות מתכת  6-עם הצעותיו. ראש העיר זכה בהשקעה סינית בסך של כ

 מיליון דולרים.  133-עבור חברה סינית וההבטחה להשקעות נוספות בסך של כ

עסקים שבה הינם לקוחותיה מרכיב הכרחי בהצלחתה של עיר הינו ההבנה כי המשקיעים בעיר וה

"השאלה העיקרית שלנו היא, של העיר וכי על העיר לעשות כל שתוכל על מנת לסייע להם לפרוח. 

ד אומר מרצ'לו חדד, נשיא הסוכנות לעידו איך אנחנו, כעיר, יכולים לשרת אותם נאמנה?"

מספקת שירותי רו. סוכנות עידוד ההשקעות של בוגוטה יי'נזהשקעות ריו נגוסיוסוס בריו דה 

תמיכה במשקיעים ללא תשלום לרבות ארגון סיורים לאיסוף מידע בעיר, תמיכה 

כאשר מגישים בקשות להיתרים או ממלאים אחרי התקנות וכן, תכניות  תאדמיניסטרטיבי

 12-השקעות ישירות זרות בבוגוטה גדלו בכ 1311-ל 1313לפיתוח והכשרה של כוח העבודה. בין 

טק של -ליה הכניסה שינויים תחיקתיים על מנת לעודד חברות לעבור לסיטיאחוזים. ממשלת אנג

לונדון בכך שהפכה את הליך קבלת ויזות העבודה לקל יותר עבור מי שמנהל חברה יזמית וכן, על 

 ידי עדכון חקיקת הקניין הרוחני. 



 

 
  

של  הן מאמינות שדרך טובה יותר לסייע לצמיחתה -ערים אחרות פועלות באופן עמוק יותר

כלכלת העיר היא על ידי התמקדות בחברות מקומיות אשר יש להן פוטנציאל צמיחה גבוה וזאת 

בניגוד לתמיכה בכל העסקים הקטנים או התמקדות רק בניסיון למשוך לעיר עסקים חדשים. קרן 

( הינה ארגון אמריקאי המקדם יזמות ורואה בכך אלמנט שפעמים רבות ELFאדוארד לואו )

. אלמנט שהם מגדירים כ"גינון כלכלי". אלמנט זה ייתכן ויכלול חיבור בין חברות מתעלמים ממנו

בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה עם מי שיכול להציע להן עצות אסטרטגיות לגבי איך לפתח שווקים 

 חדשים או לחדד את המודל העסקי שלהן. 

 התכוננו לשינוי 

צמיחה חכמה משמעותה להתכונן לעתיד. בעולם יש דוגמאות רבות של ערים אשר צמחו במהירות 

. התוצאה היא, במקרה הטוב, כאוס, אולם פעמים רבות הדבר בולם התקדמות תכניתוללא 

עתידית והדבר הינו קריטי עבור איכות החיים של התושבים כמו גם עבור הסביבה. על כן, מנהיגי 

הסתכל קדימה, להתכונן לאוכלוסיות שגדלות ומשתנות וההשפעה שתהיה לכך על ערים צריכים ל

תחבורה, בתי ספר, בתי חולים ואספקטים רבים נוספים של חיי עיר. יהיה צורך גם לוודא כי 

אלו יהיו ניתנות להתאמה במשך הזמן כך שישקפו את הצרכים המשתנים של העיר.  תכניות

נקודת מבט אזורית והופכות את תהליך התכנון לגמיש  הערים האפקטיביות ביותר מאמצות

 ומכליל. 

 אמצו נקודת מבט אזורית 

מנהיגי ערים מוצלחים חושבים על פיתוח אזורי ולא רק על פיתוח עירוני. זאת מהסיבה שכאשר 

. האזורייםהמטרופולין יגדל יהיה צורך בשיתוף פעולה של הרשויות הסובבות וספקי השירותים 

השקעה בתשתיות בגלל החשש של מי -פעולה זה תהיה תחרות וחיכוך מקומיים או תתבלי שיתוף 

משלם על מה ומי מרוויח יותר מההשקעה כמו גם בלבול לגבי תפקידים ואחריות. דוגמא לצורך 

בשיתוף פעולה הוא מחוז הדלתא של נהר הפנינה בסין אשר פועלים בו חמישה שדות תעופה בין 

ק"מ.  133, שנזן, זוהאי, מקאו והונג קונג וכולם בתוך אזור של זובגואנגלאומיים מתחרים 

 1311הובילו בשנת  -טיסות מעוכבות, הוצאות דלק עודפות וחששות לגבי בטיחות -התוצאות

 להסכמה על צורך בשיתוף פעולה. 

מודל של שיתוף פעולה אזורי יסייע להתגבר על קונפליקטים שכאלה ומקדם צמיחה לא רק בעיר 

 גם באזור כולו. אלא 

בגרמניה, העיר ברלין מוקפת במוניציפליות של ברנדנבורג. השפעתן הבלתי נמנעת של הערים זו 

על זו הפכה את מערכת היחסים ביניהן משיתוף פעולה בלתי רשמי לסידור רשמי יותר עד כדי כך 



 

 
  

. ארגון שיש לערים מספר רב של רשויות משותפות, בתי משפט, משרדים, ארגונים וסוכנויות

משותף אחד הוא מחלקת תכנון השפכים אשר מכתיב מדיניות שימוש בקרקע והנחיות תחבורה 

עבור כל האזור, אשר משמשות את ארגוני התכנון של שתי הערים. באופן דומה, העיר פורטלנד 

באורגון ארה"ב, הקימה מועצת מטרו אשר תפקח על התכנון האזורי. לערים ומחוזות באזור יש 

במועצה, אולם, כולן וויתרו על מרבית מכוחן התכנוני על מנת לעמוד ביעדי התכנון  נציגים

 האזוריים בהשתתפות ותמיכת הקהילות ברחבי האזור. 

 הפיכת קבלת החלטות לתהליך כוללני ומשתף

תכנון עירוני צריך להיות דיאלוג בין צדדים, לא תוצאה המוכתבת על ידי צד אחד בלבד. תכנון 

לה למטה, על ידי רשות אזורית או מטרופולין מרוחק בלבד אינה יכולה לתת מענה מוכתב מלמע

לחששות מקומיים באופן מספק בעוד שגישה תכנונית מלמטה למעלה אשר מונהגת על ידי גופים 

קטנים יותר מסתכנת ביצירת כפילויות וחפיפות מיותרות, בעיקר בשירותי תחבורה ושירותים 

חכמה מבטיחה תהליך תכנוני אשר משלב את השניים ועל כן המתכננים ציבורים נוספים. צמיחה 

 המוצלחים הינם מומחים בניהול תהליך שמאפשר שילוב זה. 

ומנהיגי  1332פריס( אימץ גישה זו בשנת  מטרופולין אזורהמחוז הצרפתי איל דה פראנס )למעשה, 

ורות להתגשם עד לשנת אשר הציבה מטרות ה אמ אזורית תכניתהמחוז התאספו על מנת לפתח 

. המסגרת מתאמת בין מדיניות ציבורית בענייני תחבורה, אזורים פתוחים, שימוש בקרקעות 1303

ומפקח על מיקומי תשתיות מחוזיות ותחבורה. נקודות המבט של עמותות מקומיות ומוסדות 

רב את פרנסיסקו לתכנון מתאמצת גם היא לע-ציבוריים הובילו לאלפי התאמות. גישתה של סן

חוצה המפרץ לדוגמא, מינה ועדת ייעוץ אזרחים  אזורמחדש של -הפיתוח פרויקטהתושבים. 

 והקימה שלוש סדנאות רחבות על מנת לאסוף תשומות ותובנות לגבי תכנון הפיתוח. 

 שמרו על גמישות

 פרויקטיםיותר ויותר ערים מאמצות תכנון עירוני גמיש אשר משמש כמסגרת לתוכה מתאימים 

אלו הינן שוות ערך לקווים מנחים שיסייעו למתכננים להעריך הצעות  תכניותברמה המקומית. 

חדשות יותר מאשר מסמכים אשר קובעים את עתיד העיר אחת ולתמיד. כתוצאה, התוכניות 

מתפתחות ביחד עם צרכיה המשתנים של העיר. זאת, תוך כדי שהם מבטיחות שהעיר תמשיך 

 רוכות הטווח. להתקדם לעבר מטרותיה א

סוג כזה של גמישות דורש מידה רבה של מיומנות ולערים אשר מצטיינות בתכנון אורבני יש 

פרנסיסקו עובדת באופן גמיש זה. למחלקה, -מחלקות תכנון רב תחומיות. מחלקת התכנון של סן

ש עובדים בעלי כישורים בתחומים כגון תכנון אורבני, כלכלה ותחבורה, י 133-אשר מעסיקה כ



 

 
  

תכנית בסיס "חיה" המבוססת על עקרונות המקדמים את חזון העיר "להגן, לשמר ולהעשיר את 

כלכלת העיר ואת ערכי החברה, התרבות והאסתטיקה שלה". עם זאת, התוכנית אינה מפרטת 

מוערכות כל אחת לגופה לאור העקרונות  לפרויקטיםשימוש מדויק בחלקות ספציפיות. הצעות 

 המפורטים. 

 שיבה סביבתיתשלבו ח

האופן בו משלבים מנהיגי הערים את הסביבה לתוך החלטותיהם הכלכליות הינה חיונית לצמיחה 

אחוזים מפליטות גזי החממה בעולם, בעיקר בשלב צרכי  23חכמה. כבר כעת, ערים מייצרות 

ל בנייה ותחבורה. הדבר מטיל עול כבד על הסביבה המקומית כמו גם העולמית. עומסי תנועה למש

מעלים את עלויות ניהול עסקים בעיר בעוד שזיהום אוויר אשר נוצר כתוצאה מהם מסכן את 

בריאות התושבים. חוסר העניין בקיימות עשוי לסכן את סיכוי הצמיחה בטווח הארוך ככל 

שהמשאבים הופכים לנדירים יותר. הגישה האופטימלית לצמיחה מודעת לסביבה מכירה בעלויות 

, קנדה למשל יש את רלוונקובוכן משלבת יעדים סביבתיים בתהליך התכנון. של פגיעה בסביבה 

. 0303המעמידה מטרות להשגה עד לשנת  תכניתהפעולה העירונית הירוקה ביותר,  תכנית

בדומה לקופנהגן, העיר בת קיימא ביותר באירופה לפי אינדקס העיר הירוקה האירופי של 

ן )הרחבה בנושא זה ניתן למצוא תחת הכותרת פחמ תלניטרליוסימנס, היא שואפת להגיע 

"קופנהגן: בנייה עבור הסביבה"(. סיאטל הציבה כמטרה להעביר אפס אשפה למטמנות, כמו 

תכנון ובניית תשתיות מתוך גם המחוז הבלגי פלנדרס, מחוז קמיקאטסו ביפן, ובאת' באנגליה. 

לעידוד  םאינפורמטיבייסום מודעות סביבתית ושימוש בשילוב של מחירים, תקנות ומסעות פר

 הציבור לשמירה על משאבים יכולים לסייע להשגת מטרות אלו. 

 תכננו ובנו תשתיות ירוקות

-ל 1313מיליון תושבים כל שנה בין השנים  60בקצב העיור הנוכחי, ערי העולם, במשולב, יוסיפו 

)מכון החקר העולמי של מקינזי(. כתוצאה מכך, הדרישה לתשתיות  MGIוזאת לפי מחקרי  1310

תכתיב כי כל שנה למשל, עריה של הודו יוסיפו שטח רצפה במ"ר, השווה לכלל השטח המחייה 

מכך. על כן, צמיחה בת קיימא תהיה תלויה  1.0והמסחר של העיר שיקגו. עריה של סין יוסיפו פי 

בוד פסולת, ושימוש במים, מאחר והדרך בה אנו בונים בהשקעה בתשתיות מפחיתות פליטה, עי

 ומשפצים את הערים שלנו תקבע את הקיימות האקולוגית שלהן בעשרות השנים הבאות. 

פעולות כמו שיפור תשתיות קיימות, בניית מחוזות ירוקים, וניצול מיטבי של משאבי הקרקע 

 ור. המועטים על ידי בניית יישובים בצפיפות גבוהה יכולות לעז

 שפרו תשתיות קיימות 



 

 
  

לרוב הערים יש הזדמנויות להפחית את ההשפעה הסביבתית של תשתיות קיימות. השיפוץ שנעשה 

שנים לציון דרך של בנייה  23-לבניין האמפייר סטייט בניו יורק הפך את הבניין בן ה 1311בשנת 

חינת נתוני יעילות בניני משרדים בארה"ב מב שלאחוזים העליונים  10-ירוקה והציב אותו ב

 אנרגטית. 

השיפוץ יישם טכנולוגיות חדשניות, לרבות חלונות, מערכות ניטור ושליטה אוטומטיות וציוד 

מיליון בייעול אנרגטי והשקעה זו הפחיתה את הצריכה  00.0בבניין הושקעו  קירור יעיל ביותר.

שנים והפחיתה פליטת גזי חממה ב  0.3אחוזים, עובדה שייצרה תקופת החזר של  03-השנתית ב

 שנים.  03טונות מטריות במשך תקופה של  033,333

י על ידי הקצאת נתיבים ערים רבות ניסו לתקוף את בעיית עומסי התנועה וזיהום האוויר המקומ

איסטנבול למשל עמדה בפני עיכובים בבניית מערכת רכבת תחתית לאוטובוסים בלבד. 

ק"מ של נתיבי תחבורה קיימים למערכת הסעה מהירה באוטובוסים.  20-והקדישה כ

אוטובוסים במערכת נוסעים כעת במסלול אשר הינו מהיר בערך פי שתיים מנתיב המכוניות 

נוסעים בכל  003,333-שניות ובכך מספקים שירות בלתי פוסק לכ 03-23חים של ומגיעים במרוו

, דלהי, ופיטסבורג הינן חלק מהערים הרבות אשר הכניסו לשימוש מערכת תחבורה בוגוטהיום. 

 מהירה במהלך שני העשורים האחרונים. 

 בנו מחוזות ירוקים

ערים רבות שואפות לשפר את היעילות האנרגטית של בניינים חדשים ותשתיות על ידי דרישה 

אין הגדרה אחת  -. יש ערים השואפות אף לבנות מחוזות ירוקים שלמיםירוקיםשיעמדו בתקנים 

של מה יוצר מחוז ירוק, למרות שהרוב שואפים לייעל את צריכת המשאבים לפני קנה מידה. 

 . 1צוא בטבלה דוגמאות ניתן למ

 -גרידים, חימום מחוזי ומערכות קירור, מערכות ניהול מי גשמים-עיצובי מונחי תחבורה, מיקרו

כל אלה הינן תכונות של מחוז ירוק. בכמה ערים מתפתחות, במקומות בהם יש תשתיות מועטות 

ת נוספת באופן יחסי, מנהיגי העיר ניצלו את ההזדמנות לבנות תשתיות ברות קיימא מאפס, בעלו

אשר הינן  תהוותיקונמוכה באופן יחסי וזכו בדירוג סביבתו גבוה יותר אפילו מזה של רוב הערים 

 ידידותיות לסביבה. כמה מערים אלו אף החליטו לבנות ערים סביבתיות שלמות. 

 בנו קהילות בצפיפות גדולה

ע הופכת למצרך שהקרק להעיר, ככצריכת קרקע הופכת להיות בעיה כאשר בוחנים את התפתחות 

נדיר יותר וככל שהתחרות עליו הופכת לאינטנסיבית. הדבר מכתיב את גישתו של ראש עיריית ריו 



 

 
  

דה ז'נרו, אדוארדו פאס, לתכנון עירוני: "זה לא קשור להרחבת גבולות, זה קשור לאיבוד 

 המרחב". 

וצלות כראוי סינגפור למשל מתייחסת לתופעה באופן שיטתי, מזהה חלקות אדמה אשר אינן מנ

מנקודת מבט המעודדת התפתחות צפופה בכל מקום אשר ניתן ליישמה. ניו יורק מעודדת שיפוץ 

של יחידות דיור קיימות, לפעמים אפילו תוך כדי פיצול שלהן ליחידות קטנות יותר או דירות 

 סטודיו כמו גם הקמת בניינים על גגות קיימים. 

לא רק למגבלות המחסור בקרקעות, אלא גם לדאגה  קהילות בעלות צפיפות גבוהה הינן תגובה

הן מאפשרות למשל לאנשים ללכת ברגל  -לסביבה, מאחר והן נוהגות להשתמש בפחות משאבים

במקום להתנייד במכוניות, הן גם נוטות להפחית את עלויות התשתיות. עם זאת, אזורים בעלי 

ה ועל כן הצלחתם דורשת בדרך כלל צפיפות גבוהה צריכים להיות קרובים לתחבורה ציבורית טוב

הרחבה ושדרוג של מערכות תחבורה להמונים. העיר שיקגו החליטה להגדיל את ריכוז הבתים 

-החדשים והפיתוחים המסחריים מסביב למסילת רכבת קיימת או מורחבת. תוכניתם "להגיע ל

מתחבורה אחוזים מבתי התושבים יהיו במרחק הליכה  20-ש -" הציבה מטרה שאפתנית1303

 . 1303ציבורית וזו עד לשנת 

 33,333עיר המערבית ביותר של סין, בונה "עיר אב טיפוס" המתוכננת עבור -צ'נגדאו, המגה

תושבים אשר יחיו ויעבדו בתוך מעגל בגודל של רבע מייל רבוע בתוכו, כל מקום אליו תרצו להגיע 

לחתוך את השימוש במטמנות  דקות הליכה. התכנית מתכוונת 03-יהיה במרחק של לא יותר מ

אחוזים בהשוואה לעיר סינית  23-אחוזים ושימוש באנרגיה ב 33-אחוזים, מי שופכין ב 38-בכ

הפחתות אלו יהיו אפשריות בעיקר לאור התכנון של העיר. המטרות  טיפוסית באותו הגודל.

תשתיות הקיימות השאפתניות בתכנונה של צ'נגדאו עשויות להיות מודל להשקעה עתידית ב

 סביבתיות בסין ובשאר העולם. 

 הגנה על משאבים

תערובת של מנגנוני תמחור )הן עונשיים והן תמריציים(, מידע ורגולציה יכולים לשמש אמצעים 

 לשיפור השימוש במשאבים. 

 תמחור

התושבים נדרשים  -העיר ציריך משתמשת בתמחור כדי להפחית את כמות האשפה הביתית,

כל אחת. כתוצאה מכך, כמות הזבל  0.10להשליך אשפה בשקיות אשפה שעולות בסביבות $ 



 

 
  

אחוזים פחות פסולת מאשר  10אחוזים, כשתושב ציריך הממוצע מניב  03-הביתי ירדה ב 

 האירופאי הממוצע. 

שת בתמחור כדי להתמודד עם עומס בכבישים. מערכת תמחור הכבישים סינגפור משתמ

האלקטרונית שלה מוכרת כחדשנית ביותר בעולם, קובעת היטל עומס משתנה בהתאם לתנאי 

השוררים בכביש. בנוסף להפחתת העומסים והפליטות על ידי עידוד נהגים לבחור בדרכים 

בתחבורה ציבורית, התוכנית הניבה רווחים העמוסות פחות, בחירה בהסעות משותפות או שימוש 

. התוכניות כוללות שילוב של משתנים אלו עם חיוב על מרחק 1313מיליון דולרים בשנת  110בסך 

 הנסיעה. 

 מידע

לפעמים מתן יותר מידע יכול להוביל לשינוי בהתנהגות. כאשר הרשויות המקומיות בעיר לה 

לוט לחיוב התושבים עבור כל פח אשפה אשר הם פיי תכניתסורינירס במערב צרפת הכריזו על 

מוציאים לאיסוף, הם החלו במקביל לעקוב אחרי נפחי הזבל ברחבי העיר וסיפקו לבתי האב מידע 

אחוזים ואחוז  13-על כמויות האשפה אותה הם ייצרו. התוצאה? ייצור אשפה צנח ביותר מ

ר וכבר לא היה בה צורך האשפה הממוחזרת עלה. התוכנית לחייב תושבים לא יושמה מאח

 והשינוי בהתנהגות היה עקבי. 

 רגולציה

תקנים של בניה ירוקה יכולים להגביר יעילות אנרגיה בבניינים חדשים. לאחר שגילו כי בניינים 

)בירת ארה"ב( יישמו  DCאחוזים מהחשמל בעיר, הרשויות בוושינגטון  23צורכים  םמסחריי

לבנייה בבניינים בבעלות ציבורית להגיש בקשה לתעודה  טיםהפרויקתקני בניין אשר חייבו את כל 

(, סטנדרט למדידת הקיימות של בניינים. על מנת LEEDב"מנהיגות בעיצוב אנרגיה וסביבה" )

לעודד בעלי בתים של בניינים ציבוריים לבקש לקבל תעודה, העיר הציעה לתת החזרים על עלויות 

 LEEDשל  פרויקטיםשינגטון וניו יורק יש כיום יותר שיפוץ וזירוז של הליך הרישוי. לערים וו

סן פרנסיסקו משתמשת ברגולציה על מנת להפחית את מאשר כל עיר אחרת בארה"ב. העיר 

להכין קומפוסט משאריות מזון ואילו  מחויביםכמות האשפה הנשלחת למטמנות. התושבים 

אחוזים מהאשפה באתרי הבנייה  03חברות בנייה חייבות למחזר או להשתמש בשנית בלפחות 

 77שלהן. כתוצאה מדרישות אלו כמו גם משיתוף הפעולה של חברות מחזור האשפה המקומיות, 

זהו  -ם למטמנהכך סת חלהישלאחוזים מאשפת העיר עוברת מחזור או הכנת קומפוסט במקום 

 אחוז השינוי הגדול ביותר בארה"ב. 

 התעקשו על הזדמנויות לכל



 

 
  

ערכה של עיר נהדרת אינו מוגבל רק להזדמנויות עסקיות. היא מציעה הזדמנויות לכל תושביה, 

ומגינה על החלשים. על פי ראש עיריית בוסטון, תומס מנינו, "העבודה  שוויוןמחפשת להפחית אי 

שלנו הינה  המהאוכלוסייכולם יש הזדמנויות בבוסטון. יותר מחמישים אחוז שלי היא לוודא של

כולל חינוך טוב, בתי ספר טובים ושירותים  הלכולם. זבני מיעוטים שונים. עלינו לשים לב 

לקדם הזדמנויות ואיכות חיים לכל. מחקרנו מציג את שלוש הפעולות  דרכיםטובים". יש הרבה 

 החשובות ביותר:

אלו החיים בפריפריה של העיר עשויים להרגיש מודרים ועלולים להרגיש  -שולי העירחבר את 

קושי במציאת עבודות אלא אם יש תחבורה המחברת אותם אל המרכז. זה היה המקרה בבוסטון, 

בה לקו הרכבת רץ בין מחוז העסקים המרכזי ושולי העיר הדרומיים היו רק שלוש תחנות עצירה 

 0.2-האזורים המאוכלסים ביותר והעניים ביותר של העיר במרחק של כ דבר שהשאיר כמה מתוך

 02.1 סמסצ'וסטק"מ מתחנת הרכבת הקרובה ביותר. לאור כך הקציבה רשות התחבורה של מפרץ 

על ידי הוספת ארבע תחנות נוספות. הקהילות על קו  1331-מיליון דולרים לשדרוג קו הרכבת ב

יחידות דיור, פתחו  1,033ה לפיתוח קהילתי קנו ובנו מחדש המסילה התאוששו מאז. שיתופי פעול

 עבודות.  1,033-מ"ר של אזור מסחרי ויצרו כ 21,333-כ

לשילובם של החברים החלשים  תכניותממשל בעיר מתקדמת מריץ  -קדמו אינטגרציה חברתית

תתפות להפחתת פשיעת נוער והש תכניותביותר בחברה. למשל, בלוס אנג'לס ואמסטרדם קיימות 

בכנופיות. בברלין קיימת יוזמה לשיפור הדיור, התעסוקה והאינטגרציה החברתית והאתנית 

בשכונות מצוקה. שלושים וארבעה מחוזות נמצאים תחת ניהול התוכנית ורבים עברו מהפך עד 

 מצוקה. לאזוריכדי כך שכיום אינם נחשבים יותר 

העירונית חיים  המהאוכלוסייאחוזים  01 -באופן עולמי, מיליארד אנשים -בנה דיור בה השגה

בשכונות מצוקה. חינוך ויצירת מקומות עבודה הינם האמצעים העיקריים בעזרתם ניתן לסייע 

לאוכלוסיות אלו לעבור לתוך מבנים עירוניים רשמיים. אולם ככל שסטנדרט המחייה עולה, 

י הדיור של מי שמעוניינים לא רק כדי לספק את צרכ -הגישה לדיור עירוני בר השגה הינה קריטית

לעבור אל תוך העיר אלא גם על מנת להבטיח שהתושבים מעוטי ההכנסה לא ימצאו עצמם 

נדחקים, בעל כורחם, אל מחוץ לעיר בשל עלויות הדיור בעיר ככל שהעיר צומחת ומתפתחת. 

כתנאי  ממשלת הונג קונג זיהתה צורך זה והיא מציעה לחייב יזמים לספק דיור ציבורי בר השגה

מתגוררים בדיור  המהאוכלוסייאחוזים  23-לרישיון לבנות נכסים מסחריים. בסינגפור, למעל מ

 אשר סובסד על ידי הממשלה ותוכנן להבטיח גישה לדיור בר השגה עבור כל רמות ההכנסה. 

 


