
 

 
  

 דו"ח חברת הייעוץ האסטרטגי העולמית מקינזי -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 ב': לעשות יותר עם פחות משאבים

תקציבי רוב הערים נמצא תחת  -לערים מעטות יש שפע של משאבים כלכליים. למעשה, להפך

ראשון, על כן, הינו להבטיח את כל ההכנסות המגיעות לעיר ולעשות זאת בעלויות לחץ. צעד 

נמוכות. סוכנות גביית מיסים יעילה השואפת ליישם את הנהלים הטובים ביותר בכל חלקיה 

 תסייע, כמו גם יצירת תמריצים. 

ידי על  7007אחוזים בגביית המע"מ בכל שנה מאז שנת  7בסאו פאולו ברזיל חלה עליה של 

אחוזים על מע"מ ששולם על ידי צרכנים שהגישו קבלות אלקטרוניות  00הוצאת החזרים של 

הקבלה האלקטרונית מצמצמת את התופעה של דיווח חסר על ידי בעלי  עבור הסחורות שנרכשו.

דרכים נוספות להגביר הכנסות כוללות הסכמי חסויות כגון, זכויות מתן שמות והחכרת עסקים. 

מיליון דולרים  47-ת העיר לשימושים פרטיים. בלונדון הבטיחו הכנסות בסך של כנכסים בבעלו

בתקופה של כשמונה שנים מחסות שנתן בנק ברקליס לתוכנית חלוקת האופניים בעיר וכן, סכום 

מיליון דולרים במשך תקופה של כעשר שנים מחברת התעופה של האמירויות  5...-של כ

 רכבל מעל לנהר התמזה. המאוחדות אשר נתנה את חסותה ל

בכדי לנצל היטב את המשאבים הזמינים להם, על מנהיגי עיר יעילים להעריך ולנהל הוצאות 

באופן קפדני, לבחון שותפויות פרטיות, להציג דין וחשבון בנוגע להשקעות ולאמץ טכנולוגיות. 

 עם פחות.  -המטרה העיקרית היא לעשות יותר

 הערך ונהל הוצאות בקפדנות 

יות תפעול יעילות הינן הסימן לערים בתפקוד גבוה בזמנים טובים ורעים גם יחד. מלבד ניצול עלו

מיטבי של כספי משלמי המיסים, תפעול יעיל של עלויות הינו המפתח לתקצוב זהיר. על ידי 

שמירה על הוצאות "רזות" בזמנים טובים, עיר יכולה לחסוך כספים על מנת לממן פעולות בזמנים 

ית כספי מיסים הינה נמוכה יותר ועל ידי כך להימנע מלחתוך בשירותי יסוד כאשר בהם גבי



 

 
  

זמנים בהם שירותי היסוד נדרשים במיוחד. הפחתת אשפה ופריסת  -מגיעים זמנים קשים

 המשאבים המצומצמים לקבלת אפקט מקסימלי הינם, אם כן, בעלי חשיבות עליונה בכל הזמנים. 

ויות התפעול של העיר. אפשרויות אחדות הינן לבצע מיקור חוץ ישנם דרכים רבות לשפר את על

למרכזים זולים יותר, השקעות יעילות בטכנולוגיות מידע, שינויים אירגוניים אשר מבטלים 

חפיפות וסקירה של תהליכים שנועדו להילחם בבזבוז, כמו למשל לוודא כי שאלות בנושא שירות 

כסף שנחסך ניתן לנצל באופן טוב יותר במקום אחר.  לכוחות מופנות ישירות לצוות הנכון. כל

רכש אסטרטגית  תכניתרשות התחבורה הציבורית של מטרופולין ניו יורק השיקה  1155בשנת 

מיליון דולרים. צעדים חדשים כמו מכרזים הפוכים בזמן  511שנועדה לאפשר חיסכון של לפחות 

אמת באינטרנט אשר נועדו לחסוך בחוזים עבור רכישת ציוד משרדי, מחשבים ושירותים אחרים 

ושנמוך הסטנדרט עבור מפרטי רכבים ומחשבים אשר נועד להפחית מחיר פר יחידה. הליכי 

קצוב מבוססי סכום אפס יכולים לסייע לזהות את היקף יעילות העלות. תהליכי תקצוב ת

מסורתיים פועלים מתוך הנחה שבסיס התקציב תמיד יאושר ועל כן על ראשי מחלקות מצריכים 

. בתקציב המבוסס על סכום אפס כל שורת תקציב לייפולהצדיק אותו רק כאשר הוא יעלה או 

-1151ו ההליך אותו הפעילה עיריית פניקס אריזונה עבור שנת התקציב צריכה להיות מאושרת. זה

לאחר שתושביה התלוננו שתוכניות ההוצאות של העיר הינן בלתי ברורות ופקפקו בצורך  1152

להעלות את המיסוי על מים, קידומי עובדים ומענקי התמדה. התוצאה הייתה תקציב מאוזן. 

 זאת בניגוד לחוסרים שהתגלו בשנים הקודמות לכך. התוצאה הייתה תקציב מאוזן לחלוטין ו

 בחן שותפויות

ערים רבות חוששות מלהיכנס לשותפויות עם גורמים פרטיים, הן חוששות לוותר על שליטה במה 

שהן רואות כתפקוד בסיס לטובת המגזר הפרטי, פוטנציאל איבוד מקומות עבודה ואיכות 

כן, אם פעולה מסוימת עשויה להניב רווח, מדוע  על ידי המגזר הפרטי. כמו ןשתינתהשירותים 

מגזר ציבורי אינן תמיד -להעביר את האחריות עליה למגזר הפרטי? ואכן, שותפויות מגזר פרטי

הדרך הנכונה אותה יש לבחור, עם זאת, מנהיגי עיר מוצלחים למדו כי אם יתוכנן מראש ויבוצע 

חיסכון כמו גם לספק שירותי עיר מוצלחים היטב, שת"פ בין המגזר הפרטי לעיר יכול להוביל ל

 1155במחיר נמוך יותר עובדה שתהפוך אותם לאלמנט מרכזי של צמיחה חכמה. לדוגמא, בשנת 

פרטי על -שת"פ עירוני -(EAGLEקולורדו, הקימה העיר את מפעלי מזרח וגולדן ליין ) רדנוובעיר 

מיליון פחות  211רויקט הייתה ק"מ של מסלולי נסיעה ותאורה. העלות של הפ 591מנת לפתח 

 מההערכות הפנימיות. 

הנמל הישן, הדרך הטרנס  אזורראש עיריית ריו דה ז'ניירו פצח בשרשרת שותפויות, לרבות פיתוח 

"אני מאושר שהמגזר אולימפית וכן, אופן פריסת התחבורה הציבורית המבוססת על אוטובוסים. 

אשר יכולים להיות לו רווחיים. הדבר מאפשר לי להוציא כסף  בפרויקטיםהפרטי מראה עניין 



 

 
  

המגזר הפרטי אינו מעוניין למשל לשלם על  -אשר אין למגזר הפרטי עניין בהם פרויקטיםעל 

עם זאת, ראש העיר הבין שהמפתח לשיתוף פעולה מוצלח עם המגזר הפרטי בתי ספר בחינם". 

אותן ואשר יאפשרו למגזר הפרטי להיות מפוצה.  הוא הגדרת יעדים ברורים, מטרות שניתן למדוד

כאשר היעדים אינם ברורים ולא ניתן להראות בבירור את הקשר בין המטרה לרווח מבלי לחתור 

 המתאים.  הפתרוןתחת תוצאה רצויה אחרת, שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי עשוי שלא להיות 

לת יעילה על מנת לצבור תמיכה ערים אשר מסוגלות לפתח ולפרסם ניתוח ברור של עלות תוע

חברתיים ומדדי פעולות -מהציבור ומהעסקים גם יחד מציבים לעצמם יעדים כלכליים וכלכליים

מניגוד אינטרסים אשר יכול להתגלות כאשר המגזר הציבורי מתרכז על איכות  עלהימנעל מנת 

מקד ביעילות השירות הניתן והיתרונות החברתיים הבלתי מוגדרים בעוד שהשותף הפרטי מת

כלכלית. בו זמנית, הם נמנעים מפירוט יתר והכתבת שימוש בטכנולוגיות למשל או דרישות 

העיצוב הנדרשות. רצוי להשאיר את הנתונים הללו לשותף הפרטי על מנת שיפעל בהתאם למוסכם 

לצורך השגת המטרות שהוצבו. אחת הדוגמאות הטובות ביותר בעולם לשיתוף פעולה שכזה הינה 

יית דרך באנגליה. שם הממשלה הכתיבה קווי פעולה כלליים בלבד ותקנות כגון התנאים בהם בנ

 דרך האגרה תיבנה. 

ערים אשר לא נכנסו לשותפויות פרטיות בעבר, רצוי כי ישכרו יועצים משפטיים ואסטרטגיים עם 

 היסטוריה מוצלחת של ניהול עסקאות כאלה. 

 מתן דין וחשבון לעניין השקעות

וד לארגון לנהל השקעות בסכומים גדולים וערים אינן שונות בכך. פעמים רבות הן קשה מא

נותרות עם מערכות משוכללות יקרות ללא צורך, במיוחד אם הקבלנים מורשים לגבות בשיטת 

תוספת עלויות למערכת. לחלופין, אם הן חוסכות בהוצאות רק כדי להישאר עם עלויות תפעול 

בר עלול להוביל למגבלות כספיות וביצועים ירודים של שירותים. מתן בסיסיות גבוהות יותר, הד

דין וחשבון לעניין השקעות עוזר לסייע במניעת בעיות כאלה ומאפשר לרשויות העיר לעשות יותר 

 עם פחות. 

מרכיב חשוב במתן דין וחשבון לעניין השקעות הינו לדעת כיצד לתעדף הוצאות. הצעד הראשון 

 הפרויקטיםהינו לפתח תיק עבודות של פרוייקטי תשתיות ולהעריך אותם במטרה להבטיח כי 

המוצעים עונים על הדרישות הספציפיות. חייבת להיות גישה אנליטית למדידת ההחזר על 

(. זאת, באמצעות מדדים כמותיים כדי לשקף את שני האלמנטים המסורתיים של ROIההשקעה )

החזר ההשקעה של פרויקט הון ציבורי ויעדיה הכלכליים, סביבתיים וחברתיים של העיר. 

בקטגוריה המסורתית נמצאים היתכנות, השפעה על בטיחות, והמידה בה השקעה יכולה לדחות 

טרות עשוי לכלול יצירת מקומות עבודה, הכנסות את הוצאות התחזוקה. הסט השני של מ

 ממסים, הפחתת פחמן, וגישה לשירותים חברתיים. 



 

 
  

הניתוח לעתים קרובות מגלה פוטנציאל לענות על כמה מהצרכים טוב יותר על ידי שיפור יכולת 

קיימת במקום להשקיע בפרויקטים חדשים יקרים. עיר אירופאית אחת הייתה להוטה להפחית 

התנועה וביקשה למשוך יותר נוסעים בתחבורה ציבורית, בין השאר על ידי שיפור את גודש 

היעילות של הרשת הקיימת. הדבר הוביל למגוון של אמצעים כגון וידוא כי התחזוקה תבוצע בן 

לילה, שיפור התדירות של האוטובוסים והמרחק אותו כיסו, יצירת נתיבי אוטובוס ייעודיים כדי 

ציבורית, החדרת כרטיסים שיכולים לשמש בכל אמצעי תחבורה ואפשרו לזרז את התחבורה ה

 יצטרכולנוסעים לעשות מספר השינויים, הרחבת מערכת הפצת הכרטיסים כך שנוסעים לא 

דקות  51 -לעמוד בתור לקניית כרטיסים. הזמן הממוצע שנחסך בנסיעות טיפוסיות הוא כ

את ההיקף בו מבוזבז כסף באופן בלתי נחוץ  מדגיש MGIכתוצאה מפעולות אלו. דו"ח עדכני של 

 על בניית תשתיות חדשות בעוד שניתן לשפר את הישנות. 

זיהה  MGIניהול אקטיבי הוא מרכיב נוסף של מתן דין וחשבון לעניין ההשקעות. אותו מחקר 

דולרים בשנה בעלויות התשתיות הגלובליות על ידי ייעול  דמיליאר 711פוטנציאל להציל עד 

ה של פרויקטים גדולים. חלק ניכר מההזדמנות נמצא בהאצת הליכי קבלת אישורים, אספק

השקעה מסיבית בשלבים הראשונים של התכנון וכן, עיצוב פרויקטים ובניית חוזה במטרה לעודד 

חיסכון בזמן ובעלויות. לדוגמא, קביעה כי יש להשתמש באמצעים בעלות הנמוכה ביותר על מנת 

 המפורטים.  לעמוד בתנאי הביצוע

מערכות ממשל הן המרכיב השלישי. לעתים קרובות, המערכות הללו יצטרכו להיות משודרגות על 

מנת שהערים יוכלו לתכנן ולנהל את פרויקטי התשתיות באופן אופטימלי. בערים רבות היום 

 הנדרשים לפרויקט פיתוח כגון חשבונאות וניהול.  םהייחודייחסרים הכישורים 

 ולוגיהאמצו את הטכנ

חידושים טכנולוגיים נותנים למנהיגי העיר את הכלים לאסוף כמויות גדולות של נתונים. זאת, 

במידה והאנשים הנכונים, המערכת הנכונה והתשתיות הנכונות יהיו קיימים, ואלו ינותחו וייושמו 

פינסקי, הנשיא  'סתלהפחתת הוצאות הון ותפעול, להגדלת ההכנסות, ולשיפור השירותים. לדברי 

"השימוש בנתונים הוא היסוד, ואנחנו כל הזמן החדש של החברה הכלכלית לפיתוח ניו יורק 

ישנן הרבה דוגמאות לערים שפועלות בדרך דומה. טכנולוגיות חכמות  משקיעים בתחום זה".

 משמשות להפעיל או לעמעם אורות רחוב באופן אוטומטי על ידי שימוש בנתוני זמן אמיתי לגבי

תנאי תאורה יכולות לחסוך כשלושים אחוזים בעלויות אנרגיה ועדיין לספק לתושבים תאורה 

בטוחה. מצלמות בצמתים משמשות כדי לייעל את הרמזורים ולקצר בזמן מעבר, תוך צמצום 

זיהום אוויר ומכאן שגם את עלויות ההתמודדות איתו. גם הפשיעה מופחתת וזאת מניתוח נתוני 

כנולוגית חיזוי אשר נותנת אינדיקציה האם פעילות פלילית כלשהי עשויה פשיעה ושימוש בט



 

 
  

, פורטל באינטרנט המאפשר לממשלה, עסקים, OneMap -סינגפור משתמשת בלהתרחש. 

. הורים רבים משתמשים בו באופן נרחב כדי geospatialארגונים והתושבים להשתמש בנתוני 

בתיהם מאחר ומערכת החינוך של סינגפור למצוא בתי ספר יסודיים במרחק של קילומטר מ

 . שמציבה תלמידים בבית הספר היסודי נותנת עדיפות למי שגר במרחק זה מבתי הספר

טכנולוגיה חכמה פירושה גם שנתונים ממקורות ממשלתיים שונים יכולים ישולבו וינותחו כדי 

ות בדיוק את זה. בניו לחשוף תובנות רבות ערך. כמה ערים מובילות יוצרות צוותים שמטרתם לעש

יורק, ניתוח דוחות של אגני היקוות סתומים יחד עם מידע המציג אילו מהמסעדות הקרובות לא 

דיווחה על שימוש במובילי מים בעלי רישיון העלה את האפשרות כי אותן מסעדות משליחות שומן 

ו להם מידע לגבי באופן בלתי חוקי אל הביוב. פקחים אז התמקדו בחשודים הסבירים ביותר ונתנ

חברות ביו דיזל אשר ישלמו להם לאסוף את השמן המשומש. כתוצאה מכך זיהו הפקחים השלכה 

אחוזים מאתרי הביקור שלהם. באופן דומה, הצלבת מידע בין מחלקתי מצאה  .9בלתי חוקית ב

דרכים לשפר את יעילותם של פקחי בניינים ולהפחית את סיכון השריפה בדירות מחולקות 

יינים מוסבים. על ידי שילוב מידע לגבי תנאי כלכלת שכונה, גילו של הבניין, האם הבניין היה ובנ

 01-תחת כינוס נכסים ותלונות שהתקבלו משכנים, הפקחים הצליחו לאתר בעיות בטיחות שונות ב

 בשנים קודמות.  52-אחוזים מביקוריהם באתר, בהשוואה ל

ים לסייע לערב את התושבים והעסקים בתהליך שיפור נתונים גדולים וטכנולוגיות חכמות יכול

 העיר ושירותיה. למשל: 

  האזרחים נעזרים בטופס הרשמה אלקטרוני על מנת ליידע את העיריה לגבי בבוסטון

 '. וכודברים שמטרידים אותם כמו רחובות שיש לנקות, בורות בכביש שזקוקים לתיקון 

  מפרסמת מידע אונליין בנוגע לשינויים בתוכניות שימוש הקרקע על מנת ברלין עריית

 לסייע לעירייה לאסוף תשומות מתושבים רבים נוספים. 

 הכולל את רוב אזור המפרץ של סן פרנסיסקו, השיקו אתר במחוז אלמדה בקליפורניה ,

אינטראקטיבי לאתר תקציבי. האתר מזמין את המשתמשים להתחבט באותם לבטים 

לטות מדיניות העומדים בפני ראש העיר וחברי המועצה בעת שהם מנסים לאזן את והח

 ובכמה.  -לבטל, אלו כספים להעביר ואלו מיסים להעלות תכניותאלו  -התקציב

 מנהל התחבורה חלק את הנתונים שלו על מנת לעודד פיתוח אפליקציה עם  -בלונדון

מסלול האוטובוס הטוב  המציע את BUS IT LONDONאוריינטציה שירותית כמו 

 ביותר עבור כל מסע בעיר, בהתבסס על מיקומו של הנוסע. 

  מספקת לנהגים מידע על מצב התנועה בזמן אמיתי העיר בושרון בדרום קוריאה

 מעומס בדרכים.  עלהימנממקורות שונים כגון מצלמות וגלאי מהירות ועוזרת לנהג 


