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פתיחה 

של  תפקידם  המקומי.  במגזר  בר-קיימא  לפיתוח  המדדים  נושא  את  מציג  זה  פרסום 

מדדים לכוון את פעולותינו כך שנימנע ככל האפשר מפגיעה במשאבים — למעננו ולמען 

הדורות הבאים.

הכנת המדדים ברמה המקומית נעשתה בד בבד עם הכנת מדדים ברמה הארצית, שעדיין 

מכך  נובע  המקומית,  לרמה  מיוחדת  נפרדת,  מדדים  במערכת  הצורך  בעבודה.  נתונה 

שהחלטות רבות מתקבלות ופעולות רבות נעשות ברמה המקומית.

מקומיים  מדדים  לפיתוח  העקרונות  של  תיאור  המדדים,  לנושא  רקע  מציג  זה  מסמך 

ומדדים לפיתוח בר-קיימא ודוגמאות רבות למדדים מקומיים לפיתוח בר-קיימא בארץ 

ובעולם.

המסמך מחדד את ההבחנה בין שני סוגי מדדים לרמה המקומית:

מדדי רשות / מדדי ביצוע  .1

מדדים עירוניים  .2

מדדי רשות הם מדדים שלרשות המקומית יש השפעה עליהם — חיובית או שלילית — 

דוגמת חיסכון במים. 

מדדים עירוניים נוגעים למתרחש בשטח העיר, שלא תמיד יש לרשות המקומית השפעה 

עליו, לדוגמה — איכות האוויר.

הפעילות  ולנוכח  שונות,  מסיבות  המדדים.  סוגי  שני  את  לפתח  שחשוב  מאמינים  אנו 

לפתח  הוחלט  הפנים,  משרד  שמקדם  המקומי'  בשלטון  ביצוע  מדדי  'מערכת  לקביעת 

בשלב הראשון את המערכת של מדדי רשות. 

מדדי רשות לפיתוח בר-קיימא יאפשרו ניהול ובקרה בשלושה תחומים עיקריים:

השוואת מידת השיפור )או הנסיגה( ברמת הקיימות ברשות מקומית על ציר הזמן  .1

השוואה בין רשויות מקומיות ברמת הקיימות   .2

השוואת רמת הקיימות לסטנדרטים קיימים  .3



899

שאיפתנו — להטמיע את המדדים הללו ב'מערכת מדדי הביצוע בשלטון המקומי' של 

משרד הפנים.

אנו מקווים כי מדדי רשות לפיתוח בר-קיימא ישמשו כלי יעיל לניהול ובקרה ויסייעו בידי 

הרשויות המקומיות בישראל לקדם פיתוח בר-קיימא למעננו ולמען הדורות הבאים.

גליה בן שוהם ולרי ברכיה      

יו"ר הצוות המלווה יו"ר ועדת ההיגוי     
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מבוא

בר-קיימא. סקירת הספרות  פיתוח  מדיניות של  לכלי מרכזי בקביעת  נחשבים  מדדים 

המובאת להלן נועדה לשמש רקע לגיבוש מדדים לקיימות ברשויות מקומיות בישראל. 

צריך לזכור שלימוד ממדינות ומערים אחרות בעולם הוא לימוד כוללני של עקרונות, ואת 

אלה צריך להתאים לרשויות מקומיות בישראל. לשם כך סקרנו מגוון רחב של פרסומים 

לפיתוח  דוגמאות  מציגה  הסקירה  המקומית.  וברמה  המדינה  ברמת  מדדים  שעניינם 

מדדים לקיימות ויישומם במדינות שונות בעולם המפותח ומתמקדת במדדים לקיימות 

ברשויות מקומיות. בישראל נושא המדדים ברשויות מקומיות עדיין בחיתוליו, והסקירה 

עוסקת גם בזה.

מה שהצליח להעלות למרכז הדיונים ברמה הבינלאומית את הדחיפות והחיוניות 

של פיתוח מדיניות מקיימת היה דוח ועדת ברונטלנד, של הנציבות העולמית של האו"ם 

בדוח  כהגדרתו  בר-קיימא,  פיתוח   .1)1987 המשותף"  )"עתידנו  ופיתוח  סביבה  לנושאי 

הוועדה, הוא פיתוח המספק את צורכי ההווה מבלי לפגוע ביכולת לספק את צורכיהם 

של הדורות הבאים. הוועדה הדגישה בדוח שאין להסתפק בפתרונות טכנולוגיים אלא 

חיונית חשיבה חדשה — פוליטית, חברתית וכלכלית; פיתוח בר-קיימא אינו מפריד בין 

פיתוח כלכלי ובין טיפול בבעיות סביבה ובבעיות חברתיות, והוא רואה בכל אלה מקשה 

החשובים  הקיימות.  בתחום  רבים  עמדה  וניירות  מחקרים  תכניות,  נכתבו  מאז  אחת. 

בהם והרלוונטיים לעבודה זו מופיעים בסקירת הספרות להלן2. 

סקירת הספרות פותחת במבוא קצר וממשיכה בשלושה פרקים מקיפים. הראשון מציג 

את חשיבותם של מדדים במדיניות לפיתוח בר-קיימא בכלל וברשויות מקומיות בפרט. 

השני מציג גישות שונות לפיתוח מדדים בכלל ומדדים לפיתוח בר-קיימא בפרט, ובתוך 

אלה  עקרונות  קיימא.  לפיתוח-בר  למדדים  בלאג'יו"  "עקרונות  בהרחבה את  מציג  כך 

פותחו  על ידי קבוצה בינלאומית של מומחים שחקרו את התיאוריה ואת היישום בשטח. 

החוקרים קבעו קווים מנחים לבחינה ולפיתוח של מדדי קיימות המהווים בסיס להמשך 

העבודה בתחום. כמו כן מובאת בהרחבה דרך היישום של מדדים לפיתוח בר-קיימא 

WCED, Our Common Future (1987). Oxford: Oxford University Press 1

מצומצם.  קיימות  של  הרחב  בנושא  העיסוק  ולכן  מקומיות,  ברשויות  בקיימות  מתמקדת  זו  2 עבודה 

למען הקורא המעוניין להרחיב דעת בתחום הקיימות, מובאת בסוף המסמך רשימה בסיסית של מקורות 
בנושא.  
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בבריטניה, המשמשת דוגמה ומופת )best practices( בתחום. הפרק השלישי סוקר מגוון 

רחב של מערכי מדדים לקיימות מקומית בעולם. הסקירה מסתיימת בסיכום ומסקנות 

עיקריות — בסיס להמשך העבודה שעיקרה פיתוח מדדים לקיימות ברשויות מקומיות 

בישראל.
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פרק ראשון: 

חשיבותם של מדדים במדיניות עירונית 
לפיתוח בר-קיימא

גלובלית  על תכנית  178 ממשלות  יעד מוסכם.  חתימת  להיות  בר-קיימא הפך  פיתוח 

 — )Agenda 21( 21 לפיתוח בר-קיימא המגדירה עקרונות מוסכמים לקיימות — אג'נדה

היא הראיה לכך3. אג'נדה 21 אומצה בפסגת כדור הארץ שהתקיימה בריו דה-ז'נרו ביוני 

1992 — בהתכנסות של מנהיגים מכל העולם, הגדולה בהיסטוריה, והמדינות החתומות 

התחייבו לקדם אסטרטגיות של פיתוח בר-קיימא. 

אך כיצד אפשר לדעת אם מדינה או רשות מקומית מתקדמת במסלול של פיתוח 

ובוחנים את המגמות, מדדים  נחוצים מדדים המגדירים קיימות  כך  בר-קיימא? לשם 

ולכוון התנהגות מושכלת.  יותר  מאפשרים להפוך את העולם המורכב שסביבנו לנהיר 

של  לתת-קבוצה  הלב  תשומת  את  מפנים  הם  העולם.  עם  קשר  של  צורה  הם  מדדים 

לניהול,  ניתנת  בכמות  משמעותי,  למידע  העצומה  המורכבות  את  המרכזות  תצפיות 

שיכולה לכוון פעולות4.

מאז ניסוח אג'נדה 21 בשנת 1992, התחזק הקונצנזוס המדעי בנוגע לחומרת המגמות 

של ההידרדרות הסביבתית ברמה הגלובלית, והתחזקה ההבנה של הקשר בין בריאות 

הן  לכך  המובהקות  הדוגמאות  שתי  ובריאותו.  האדם  לרווחת  האקולוגיות  המערכות 

 Intergovernmental( 5הערכת המצב של פאנל המדענים הבין-ממשלתי לשינוי אקלימי

 Millennium( 6ודוח מצב המערכות האקולוגיות העולמיות ,)Panel on Climate Change
Ecosystem Assessment, 2005(. דוח אחרון זה מראה שכבר היום — כאשר משתמשים 

במדדים המביאים בחשבון את ההון הטבעי ואת ההון החברתי בד בבד עם המדדים 

והחברתי  הטבעי  בהון  הפגיעה  רבות  במדינות  כי  מגלים  הקונוונציונליים,  הכלכליים 

עולה בשיעורה על הצמיחה הכלכלית. במילים אחרות — מדינות, במסווה של צמיחה, 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm  3

 Hartmut Bossel (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications,  4

.IISD

 http://www.ipcc.ch/   5

http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx  6



121313

נתונות למעשה בנסיגה. דוגמה זו ממחישה את החשיבות של מדדי הקיימות האומדים 

את "שורת המאזן המשולשת" )triple bottom line(: חברה, סביבה, כלכלה.

באג'נדה 21 כבר יש עיסוק ישיר בחשיבות המדדים, וסעיף 40 במסמך זה קובע כי 

ייקבעו מדדים לפיתוח בר-קיימא שיספקו בסיס מוצק לקבלת החלטות בכל הרמות7.

המסמך מדגיש גם את החשיבות של היישום ברמה המקומית. סעיף 28 באג'נדה 

בתחומיהן:  בר-קיימא  לפיתוח  פעולה  תכניות  להכין  המקומיות  לרשויות  קורא   21

מאחר ששורשי הבעיות המוזכרות באג'נדה 21 וכן פתרונותיהן נעוצים ברמת הפעילות 

המקומית, שיתופן של הרשויות המקומיות הוא גורם מכריע בהשגת המטרות.

במחצית השנייה של המאה ה-20 גדלה האוכלוסייה המתגוררת בערי העולם פי ארבעה. 

הראשונה  המאה  היא  ה-21  המאה  בערים8.  חיה  היום  העולם  מאוכלוסיית  כמחצית 

החיים  לאורח  ולכן  בערים,  חיה  העולם  אוכלוסיית  רוב  שבה  האנושית  בהיסטוריה 

ולאיכות החיים בערים יש תפקיד מכריע בשמירה על המערכות האקולוגיות של כדור 

הארץ. ההנחה היא שציפוף הערים משמר שטחים פתוחים מחוצה להן, ולכן הוא יכול 

לעזור בשימור מערכות אקולוגיות מחוץ לערים, כדי שימשיכו לספק שירותי חינם של 

טיהור מים ואוויר, ייצוב אקלים וכדומה.

ערים לא תוכננו לפי עקרונות של קיימות — עד כה. אג'נדה 21 משקפת מאמץ מאוחר 

לשנות כיוון ולעבור לדרך פיתוח חדשה. הציפוף בערים יכול לאפשר צורות חיים יעילות 

הרבה יותר מבחינת השימוש במשאבים ובאנרגיה, אך הציפוף יכול להוביל גם לירידה 

קרקע.  במשאבי  בזבזני  ולשימוש  מואץ  לפרבור  שתביא  ירידה  בעיר,  החיים  באיכות 

במשולש היחסים המורכב של כלכלה, סביבה וחברה, מצב מקיים הוא מצב המאזן בין 

שלושת הרכיבים הללו. הדוגמאות המוצלחות להתנהלות עירונית מקיימת, בעיקר בערים 

באירופה, מראות שאפשר ליצור תהליך שבו העיריות, בהשתתפות הציבור, משתדלות 

לשפר את איכות החיים והרווחה בעיר, ובד בבד — להקטין את טביעת הרגל האקולוגית 

העירונית. הניסיון במקומות רבים מראה שאיכות חייהם של התושבים יוצאת נשכרת 

מהקטנת טביעת הרגל האקולוגית של העיר, למשל על ידי שיפור התחבורה הציבורית, 

הפיכת הרחובות לידידותיים להולכי רגל ורוכבי אופניים וטיפוח טבע עירוני. תוצאות 

מבורכות מבחינה אקולוגית ומבחינה חברתית יכולות ללכת יד ביד. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/index_pirsumim/p0162_1.pdf   7 )עמ' 83(.

8   לסטר, בראון ואח' )2000(. סימני חיים 2000, מכון WorldWatch, הוצאת ארץ וטבע, תל-אביב, עמ' 

 .100
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הכין ארגון   ,2002 ביוהנסברג בקיץ  בר-קיימא  לפיתוח  כדור הארץ  לקראת פסגת 

עם  בשיתוף   ,ICLEI )International Council for Local Environmental Initiatives(
האו"ם, סקר מקיף של תהליכי אג'נדה מקומית 21 בעולם9. עד שנת 2001, 6,416 רשויות 

מקומיות ב-113 מדינות התחייבו ליצור מדיניות מקומית של פיתוח בר-קיימא. הסקר 

בקידום התהליכים המקומיים. הסקר מצא  על המקום המרכזי של הממשלות  מלמד 

שבאותן מדינות שבהן אימצה הממשלה מדיניות של עידוד יוזמות מקומיות — פרחו 

יוזמות מקומיות רבות )2,640 יוזמות ב-18 מדינות — 41% מכלל היוזמות העולמיות(. 

שחוסר  ציינו  הכלכלי,  למצבן  קשר  בלי  האזורים,  בכל  מקומיות  רשויות  זאת,  עם 

העיקרי  המכשול  היו  כלכלית  תמיכה  והיעדר  המרכזי  השלטון  של  פוליטית  מחויבות 

בדרך להצלחה. 

של  יעילים  תהליכים  בר-קיימא:  לפיתוח  מדדים  של  חשיבותם  את  מדגיש  הסקר 

והערכה, הקשובים לצרכים המקומיים, הם מפתח להצלחה; מדיניות ברמה  ניטור 

הלאומית, התומכת ביכולות של הרשויות המקומיות לעצב לעצמן מדיניות של פיתוח 

בר-קיימא, חיונית.

הקיימות  רמת  את  לבחון  ולציבור  המקומית  לרשות  המאפשר  כלי  הם   המדדים 

ביישוב, להבין את משמעותה ולפעול לקידומה. 

להכיר  ניתן  שלא  משום  ההחלטות,  קבלת  של  התהליכים  בלב  ממוקמים  מדדים 

ישירות את מצב המערכת — תהא זו משפחה בודדת, קהילה, עיר או מדינה10. החלטות 

וזו מבוססת תמיד על מדדים, בין אם הם  מתקבלות על סמך הערכת מצב המערכת, 

יעדי  בין  ההשוואה  ומשוערים.  סמויים  הם  אם  ובין  מוסכמת  בצורה  ונקבעו  גלויים 

המערכת לבין הערכת המצב לפי המדדים היא המובילה להחלטות שמתוות דרכי פעולה, 

ולכן יש לבחירת המדדים חשיבות מכרעת. אם המדד למצב המערכת נבחר בצורה לא 

מושכלת, או נמדד בצורה לא ראויה, תיפגע היכולת להגיע להחלטות מושכלות. מדדים 

גרועים יכולים להוביל לחוסר פעולה במקום שהיא נדרשת או לתגובת יתר מזיקה או 

מיותרת. ניווט מדויק מחייב מדידה מדויקת של מצב קיים וגיבוש יעדים ברורים. 

 International Council for Local Environmental Issues (2002). Second Local Agenda 21 Survey.  9

 Paper presented at the Commission on Sustainable Development, Second Preparatory Session,
.available on line at www.iclei.org

 Donella Meadow (1998). Indicators and information systems for sustainable development, A 10

 .report to the Balaton Group, The Sustainability Institute
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מדדים יכולים אפוא לשמש מנוף — לגרום לפעולה קטנה להוביל לשינוי מערכתי 

האפקטיביות  נובעת  ומכאן  במערכת,  המידע  זרימת  אופן  את  משנים  המדדים  גדול. 

שלהם. אי אפשר לפעול למען פיתוח בר-קיימא בלי מדדים ברורים ונראים המשפיעים 

במעגלי היזון חוזר גם על הגדרת היעדים. המדדים קובעים במידה רבה את הדגשים 

 Donella ובמילותיה של  יבוצע,  של מקבלי ההחלטות — מה שנמדד הוא שקובע מה 

Meadow — "אנו מודדים את הדברים החשובים לנו, ואנו לומדים להעריך את הדברים 
שאנו מודדים"11.

בבריטניה, שבה הניסיון בפיתוח מדדים לקיימות הוא מהרחבים בעולם, נוצר קונצנזוס 

בנוגע ליתרונותיהם של המדדים בחמישה תחומים12 לפחות:

פיתוח הבנה: עצם התהליך עוזר לרשויות להבין מהי איכות חיים מקיימת וכיצד   .1

הרשות יכולה לפעול לשיפורה.

החיים  באיכות  שינויים  לנטר  לרשויות  מאפשר  התהליך  התקדמות:  אחר  מעקב   .2

המקומית עם הזמן.

וארגונים  הרשות  בין  אלו  בנושאים  דיאלוג  ליצור  עוזר  התהליך  דיאלוג:  יצירת   .3

מקומיים ובין הציבור.

יצירת שיתוף פעולה בין בעלי עניין מקומיים.  .4

הנחיית מדיניות: התהליך מנחה יצירת מדיניות של איכות חיים מקומית מקיימת.  .5

חברתיים  כלכליים,  היבטים  יחד  המחברים  לקיימות,  שמדדים  ולומר  לסכם  אפשר 

וסביבתיים, מספקים לחברה תמונה רב-ממדית של מצבה. המדדים מאפשרים למקבלי 

והתועלות של אופני הפעילות  ולציבור לבחון בחינה מושכלת את העלויות  ההחלטות 

השונים הפתוחים לפניהם, ובעיקר משמשים המדדים כמצפן לקיימות — מצפן המראה 

אם הקהילה/העיר/ המדינה מתקדמת בכיוון של קיימות.

11  שם.

 .Florian Sommer et al. (2003). Making Indicators Count, New Economic Foundation  12
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פרק שני: 

גישות ודרכים לפיתוח מדדים

סוגי מדדים ומטרותיהם

בכל סוגי המדדים יש מתח מבני — בין ניסוחים כוללניים, המאפשרים לגבש קואליציות 

תמיכה רחבות, לבין ניסוחים חדים, המגדירים קיימות וקובעים יעדי זמן ברורים אך 

מתקשים לגייס תמיכה פוליטית. דומה שיש הסכמה על כך שאי אפשר להגדיר מדד יחיד 

לקיימות, ושכדי להכיל את כל המדדים הרלוונטיים13 צריך להביא בחשבון פרמטרים 

תחומי  המשקללים  )אגרגטיביים(  מצרפיים  מדדים  לפתח   ניסיונות  כמה  יש  רבים. 

השפעה רבים לכלל מדד מוגדר אחד. דוגמאות בולטות הן טביעת הרגל האקולוגית14, 

מדד הקדמה האמיתיתGPI( 15( ומדד הקיימות הסביבתית של הפורום הכלכלי העולמי16 

)ESI(. מדדים כאלה הם רבי עוצמה, אך בעוצמתם טמונה גם סכנתם: בכך שהם מפשטים 
תמונה מורכבת הם עלולים לאבד את הרגישות לתופעות ספציפיות. מדדים אלו נתפסים 

פרמטרים  מותירים  הם  למעשה  אך  הרלוונטיות,  התופעות  כל  את  ככוללים  לעתים 

רבים מחוץ לחישוב, ואופן השקלול של הרכיבים השונים בהכרח שנוי במחלוקת. ברוב 

המקרים הפיתוח של מדדי קיימות נעשה באמצעות יצירה של מערך מדדים שבו מדד 

מצרפי, כגון טביעת הרגל האקולוגית, יכול להיות אחד המדדים במערך — אך לא מדד 

יחיד. נעשו גם ניסיונות להגדרה חדה יותר של קיימות על ידי הגדרת מערך מצומצם של 

מדדי ליבה.

 )contextual( אפשר לחלק את המדדים לכמה סוגים עיקריים. מדדים של ֶהקשר 

ועוד,  כלכליים, סביבתיים  רחב של תחומים: חברתיים,  בטווח  בודקים את השינויים 

ולא רק על פי יעד המדיניות. מדדים של תוצאה )output( בודקים ישירות את תוצאת 

המדיניות שהופעלה ואם היא משיגה את יעדיה. מדדים של האפקט העיקרי בודקים מהי 

 Hartmut Bossel (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications,   13

.IISD

   http://www.footprintnetwork.org/   14

 Nicky Chambers, Craig Simmons and Mathis Wackernagel (2000). Sharing Nature's Interest:
.Ecological Footprints as an Indicator for Sustainability Earthscan

http://www.rprogress.org/projects/gpi/    15

http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi/downloads.html   16
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ההשפעה העיקרית של המדיניות — לאו דווקא על פי יעדיה17. אפשר לבדוק גם מדדים 

בחלוקות מרחביות שונות, סדרות ִעתיות מול השוואות רוחב ומול השוואות לתקן או 

הן  ביניים" —  "תחנות  בעלי  ומדדים  עתידיים  גם מדדים  להגדיר  ליעד קשיח. אפשר 

מבחינת יעדי ביניים והן מבחינת זמני העדכון של התקן.

יש מדינות המעגנות בחוק ובתקנות את תהליך הניטור באמצעות מדדים. בבריטניה, 

למשל, חייבת כל רשות מקומית להגיש למשרד הפנים דוח שנתי, ובו מידע על יישום 

של  ההשגה  מידת  על  ודיווח   )local development scheme( מקומית  פיתוח  מסגרת 

המטרות. צורת הגשת הדוח ותוכנו מעוגנים בתקנות18.

יש מתח בין השימושים השונים של מדדים. מדדים טכניים המובנים לאנשי מקצוע 

כפשטניים  לעתים  נתפסים  לציבור  הפונים  ואלו  הרחב,  לציבור  נהירים  בהכרח  אינם 

וחלקיים בעיני אנשי המקצוע. מדדים מנחי פעילות עומדים אל מול מדדים המנתחים 

מצב. מדדים לקיימות טובים יותר ככל שהם מתקרבים לנקודות ההשקה בין השימושים 

שמודגם  כפי  יחד,  לפעול  ההחלטות  ולמקבלי  לציבור  למומחים,  ומאפשרים  השונים 

באיור 1 19:

20 )Joe Ravetz et al. 2001 איור 1:  מאפיינים של מדדי קיימות )מתוך

 Local Development Framework Monitoring (2005). A good Practice Guide, The Office of 17

the Deputy Prime Minister, pp. 24, 27 Glossary (unnumbered). http://www.communities.gov.uk/
embedded_object.asp?id=1143906

בבריטניה מערך מדדים של תוצאות הוגדר "מערך ליבה" )core indicators( שכל רשות מחויבת לאסוף. כל 
רשות מגדירה מדדים נוספים )local indicators( לפי הנושאים המיוחדים לאותה רשות )שם(.

 Local Development Framework Monitoring (2005). A good Practice Guide, The Office of the 18

Deputy Prime Minister, p. 1. http://www.communities.gov.uk/embedded_object.asp?id=1143906

 Ravetz, Joe et al. (2001). Local Sustainable Development Indicators — an inventory of   19

.initiatives, Centre for Urban & Regional Ecology, Manchester University

20   שם , עמ' 12.

מנחי פעילות

מנתחי מצב

טכנייםלשימוש הציבור

מדיניות 
ויישום

סדר יום 
וחזון

מדעיים 
ומבוססי 

מודל

מדדים 
"אידיאליים" 

לקיימות
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מדדים לקיימות נועדו לשמש כלי מדידה שיאפשר לציבור, לאנשי מקצוע ולפוליטיקאים 

המאותתים  כ"סמנים"  מתפקדים  הם  "מקיימת".  המקומית  הרשות  כמה  עד  להבין 

ומעידים על שינויים ועל מגמות בתהליך21. 

עקרונות לפיתוח מדדים של פיתוח בר-קיימא

"עקרונות  הקיימות.  מידת  לבחינת  מדדים  בפיתוח  מושקע  ויישומי  מחשבתי  מאמץ 

דרך  אבן  הם  לקיימות,  מדדים  של  בנייה  בתהליכי  עזר  כלי  לשמש  שנועדו  בלאג'יו", 

בפיתוח מדדים כאלו. בשנת 1996 התכנסה בעיר Bellagio שבאיטליה קבוצת מומחים 

 The Bellagio( בר-קיימא  פיתוח  לקראת  התקדמות  של  להערכה  עקרונות  וניסחה 

Principles(. מטרת העקרונות לסייע בפעילויות לקידום פיתוח בר-קיימא בכל הרמות, 
מרמת הקהילה ועד לרמה הבינלאומית. 

ואלו העקרונות שגיבשה קבוצת המומחים23,22:

חזון ומטרות   p

תהליך הערכה של התקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא צריך להיות מונחה על ידי 

חזון של פיתוח בר-קיימא ומטרות המגדירות אותו.

גישה הוליסטית  p

הערכה של התקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא נדרשת להיות: 

הערכה כוללת, בראייה של כלל המערכת ושל חלקיה א.  

כלכליות  חברתיות,  תת-מערכות  של  מצבן  את  בחשבון  המביאה  הערכה  ב.  

ואקולוגיות, את כיוון ההשתנות שלהן ואת קצב ההשתנות

אנושית  פעילות  של  ושליליות  חיוביות  השלכות  בחשבון  המביאה  הערכה  ג.  

ומשקפת עלויות ותועלות למערכות אנושיות ואקולוגיות. עלויות ותועלות אלו 

יש למדוד בערכים מוניטריים ובערכים שאינם מוניטריים. 

 .)2004( )עורך(  פייטלסון  ערן  )2004(. אינדיקטורים בתחום השטחים הפתוחים, בתוך:  21  קפלן, מוטי 

אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל — דו"ח מסכם שלב א'. מכון ירושלים לחקר ישראל, עמ' 63.

 IISD — Bellagio Principles — Assessing Sustainable Development: Principles in Practice  (Eds:  22

P. Hardi and T. Zdan)  1997. http://www.iisd.org/pdf/bellagio.pdf

23  ראו גם פייטלסון, ערן )עורך( )2004(. אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל — דו"ח מסכם שלב 

א., מכון ירושלים לחקר ישראל, טבלא 1.1, עמ' 11, 12.



181919

רכיבים חיוניים של ההערכה  p

תהליך הערכה כזה צריך לדון בהוגנות ובשוויון באוכלוסייה, בדור הזה ובדורות  א.  

זכויות  עוני,  צריכה,  במשאבים,  לשימוש  הקשור  בכל  חיוני  כזה  דיון  הבאים. 

אדם וגישה לשירותים. 

ההערכה צריכה להביא בחשבון רכיבים שהם תנאי לקיום. ב.  

ההערכה צריכה להביא בחשבון פיתוח כלכלי ורכיבים לא סחירים התורמים  ג.  

לרווחת האדם והחברה. 

קנה מידה מתאים  p

אלה הדברים הנחוצים כדי להעריך התקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא:

הגדרת טווח זמן ארוך די הצורך לפתור בעיות של הדורות הבאים על ידי תהליכי  א. 

קבלת החלטות בטווח הזמן הקצר 

קביעת קנה מידה מרחבי גדול די הצורך לכלול השפעות מעבר לרמה המקומית  ב. 

וכן השפעות על אנשים ועל מערכות אקולוגיות רחוקות יותר

התבססות על הערכה היסטורית כדי לקבוע לאן רצוי להגיע ולאן אפשר להגיע ג.  

התמקדות בנושאים מעשיים  p

הערכת ההתקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא צריכה להתבסס על הרכיבים האלה:

והמטרות  החזון  בין  שיקשרו  מסודרת  מסגרת  או  קטגוריות  של  ברור  מערך  א.  

למדדים ולקריטריונים להערכה

מספר מצומצם של נושאים לניתוח והערכה ב.  

מספר מוגבל של מדדים וצירופים של מדדים שיבטיחו ניטור ברור של התקדמות  ג.  

או נסיגה

חתירה, במידת האפשר, לסטנדרטיזציה שתועיל לביצוע השוואות  ד. 

השוואת ערכי המדד למטרות וערכים שונים ה.  

פתיחות  p

להערכת ההתקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא, נחוצה פתיחות: 

שימוש בשיטות ובמידע הפתוחים לעיני כל א.  

ציון כל ההשערות, ההנחות ואי-הוודאות שבעבודה ב.  

אפקטיביות מבחינת תקשורת  p

הערכת התקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא צריכה להיות:

תהליך המספק את צורכי הציבור ו/או את צורכי המשתמשים בתהליך א.  
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תהליך המתבסס על מדדים וכלים אחרים שיניעו את מקבלי ההחלטות לפעול   ב.  

ומוצגים בשפה  בהירים  ברורים,  סופיים  לתוצרים  תהליך המכוון מלכתחילה  ג.  

פשוטה 

השתתפות רחבה בתהליך  p

הערכת הפעולה לקראת פיתוח בר-קיימא צריכה להיות: 

תהליך שנעשה בהשתתפות רחבה של פעילי שטח, אנשי מקצוע, אנשים טכניים  א.  

וקבוצות חברתיות — כדי לאפשר הכרה בשונות של ערכים ודעות

למדיניות  הדוק  קשר  להבטיח  כדי  ההחלטות,  מקבלי  את  המשתף  תהליך  ב.  

ולפעולות המתבצעות בשטח

הערכה מתמשכת  p

הערכת הפעולה לקראת פיתוח בר-קיימא צריכה: 

לפתח יכולת למדידה חוזרת ונשנית כדי לעקוב אחר מגמות א.  

להיות איטרטיבית ולהתאים את עצמה לשינויים ולחוסר ודאות  ב.  

להתאים יעדים, מתודולוגיות ומדדים לאור תובנות חדשות  ג.  

לקדם פיתוח של לימוד ושל משוב לקבלת החלטות ד.  

יכולת מוסדית  p

המשכיות התהליך של הערכת ההתקדמות לקראת פיתוח בר-קיימא תובטח על ידי 

הפעולות האלה:

הטלת אחריות ברורה והענקת תמיכה בתהליך קבלת ההחלטות  א.  

מתן כלים לאיסוף המידע, לתחזוקה ולתיעוד התהליך  ב.  
תמיכה בפיתוח היכולת המקומית לביצוע ההערכה  ג.  

בריטניה —  דוגמה מובילה לפיתוח מדדים על פי העקרונות

"עקרונות בלאג'יו" הם מתווי הדרך בפיתוח מדדים לפיתוח בר-קיימא. בריטניה מובילה 

בפרט.  לקיימות ברשויות מקומיות  מדדים  של  ובתחום  בכלל  קיימות  בפיתוח מדדי 

מכונים  הם  רוב  פי  )על  לקיימות  מדדים  מפתחות  רבות  מקומיות  רשויות  זו  במדינה 

מדדים לאיכות חיים(. בשנת 2002 כ-150 רשויות באנגליה ובוויילס השתמשו במדדים 

לקיימות24. מייחדת את בריטניה הגישה המשלבת עקרונות יישום  "מלמעלה למטה" עם 

עקרונות היישום "מלמטה למעלה". ממשלת בריטניה יצרה, בגישה "מלמעלה למטה", 

 .Florian Sommer et al. (2003). Making Indicators Count, New Economic Foundation 24
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אחידים  ארציים  במדדים  ושימוש  מקומיות  ברשויות  קיימות  פיתוח  של  מדיניות 

המסתמכים על מאגרי מידע ארציים, עם יישום משתף וגמיש ברמה המקומית. הצטרפות 

הרשויות לתכנית היא וולונטרית. בד בבד עם המדדים הארציים מפתחים גם מדדים 

עם  בשותפות  נעשה  המקומיים  המדדים  פיתוח  מהרשויות  וברבות  למקום,  ייחודיים 

החברה האזרחית.

אבני דרך בפיתוח המדדים בבריטניה25:

פסגת ריו: אג’נדה 21 קוראת לקבוע מדדים להערכת ההתקדמות לקראת פיתוח בו-קיימא.1992

היוזמה העירונית לסביבה בלסטר התחילה לפעול למדידת איכות החיים המקומית.1993

מועצת ניהול השלטון המקומי הבריטית הוציאה לפועל את התכנית המקומית הראשונה 1994
למדידת קיימות מקומית, תכנית שהקיפה כ-15 רשויות מקומיות.

עיריית בריסטול פרסמה את מערך המדדים הראשון למדידת איכות החיים המקומית.1995

הרשת הסביבתית של מערב דבון התחילה לפתח מדדים לקיימות בקהילה.

המשרד לאיכות הסביבה בבריטניה פרסם את המערך הראשון של מדדים לאומיים לקיימות.1996

“קהילות נחשבות!” — מדריך למדדי קיימות קהילתיים פורסם על ידי הקרן לכלכלה חדשה.1998

המשרד לאיכות הסביבה בבריטניה פרסם מערך מתוקן של מדדי איכות חיים ברמת 1999
המדינה.

חוק הממשל המקומי הסמיך את הרשויות המקומיות לקדם את רווחת קהילותיהן והטיל 2000
עליהן את האחריות ליצור אסטרטגיה קהילתית.

הוכנסו מדדים מחייבים להערכת ביצוע בהיבטים שונים של איכות חיים, כגון חינוך, פשיעה 
וביטחון, פסולת ושטחים נטושים.

המשרד לאיכות הסביבה בבריטניה הציג מערך מדדים לאיכות החיים על פי דגם ראשוני 
בכ-25 רשויות מקומיות )“איכות החיים המקומית נחשבת”(.

מדדים אירופיים משותפים לקיימות — שנתמכו ע”י הנציבות האירופית — הוצגו לראשונה 
בכנס ערים בנות-קיימא בהאנובר.

פורסם דוח הבקרה האירופי לאזורים עירוניים. בדיקה זו, המתבססת על מדדים, מעריכה 
את איכות החיים ב-58 ערים באירופה.

נציבות הבקרה בבריטניה הפעילה לראשונה קבוצה של מדדים לאיכות חיים בכ-90 מועצות 2001
מקומיות ובכמה שותפויות אסטרטגיות מקומיות.

נציבות הבקרה בבריטניה הפעילה מערך מתוקן של מדדי איכות חיים שהתבסס על פיילוט 2002
שנמשך שנה.

טבלה 1: אבני דרך בפיתוח מדדים 

25 שם.
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רשויות  בכ-60  היישום  נבחן   Audit Commission עם  בשיתוף  שנערך  במחקר 

מקומיות26.

המחקר מלמד שחלה התקדמות רבה בפיתוח המדדים. במשך השנים התבצע תהליך 

של לימוד והפקת לקחים, והמערך האחרון שפורסם על ידי ה-Audit Commission זכה 

בציונים גבוהים בעמידה בקריטריונים, כגון זמינות נתונים, רלוונטיות ואמינות.

בתחילת הדרך, המחלקות לאיכות הסביבה הן שהובילו את פיתוח המדדים ברוב 

הרשויות, אך בשנת 2002 ב-72% מהרשויות הוביל את התהליך מנכ"ל הרשות, עובדה 

המלמדת על מעמד חשוב יותר של התכנית. התמיכה של הממשלה המרכזית בתכניות 

מוסיפה גם היא למעמדן.

התועלת  מידת  על  המקומיות  ברשויות  שאלות  נשאלו  בבריטניה  הערכה  במחקר 

שבתהליך בחמישה תחומים: 1. פיתוח הבנה; 2. מעקב אחרי התקדמות; 3. יצירת דיאלוג; 

4. יצירת שיתוף פעולה בין בעלי עניין מקומיים; 5. הנחיית מדיניות. 

נמצאה הסכמה בקרב רשויות מקומיות רבות בקשר לתרומה של תהליך  במחקר 

עזר  יותר ממחצית הרשויות סברו שהתהליך  המדדים לשלושת התחומים הראשונים. 

לפתח דיאלוג ושיתוף פעולה בין מחלקות שונות בעירייה. כמעט מחצית מהרשויות אמרו 

שהתהליך עזר ליצור קשרים עם המגזר הפרטי, עם עמותות ועם משרדי ממשלה.

 23% רק  בתהליך.  הציבור  את  לשתף  קל  שלא  ציינו  המקומיות  הרשויות  רוב 

יודעות כיצד להציג את הנתונים לקהלים הרלוונטיים, והוסיפו  מהרשויות סברו שהן 

שפרסום הדוח לבדו אינו מספיק ליצירת דיאלוג עם הציבור.

ואולם יש רשויות מקומיות, כדוגמת בריסטול, שלמדו כיצד לשתף את הציבור )ראו 

להלן(.

בנוגע להשפעה על המדיניות של הרשות, רק שליש מהרשויות סברו שהתהליך עזר 

לשנות את סדרי העדיפויות והשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות, ומעט יותר מ-10% 

מהרשויות סברו שהמדדים לקיימות הובילו לפעולות קונקרטיות לשיפור איכות החיים 

המקיימת.

הממצא האחרון מתאים גם לתוצאות המחקר Pastille שחקר את השפעת המדדים 

לקיימות מקומית בארבע ערים באירופה27. המחקר מצא שלמדדים לקיימות אין היום 

השפעה רבה על תהליכי קבלת ההחלטות ברמה המקומית. כאן המקום להדגיש שתחום 

המדדים לקיימות מקומית הוא תחום חדש למדי. כמחצית מהרשויות שהשתתפו במחקר 

26   שם.

.Pastille (2002). Local Sustainability Indicator Sets in Their Context. European Union  27
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בבריטניה היו בשנת היישום הראשונה, ולכן אין להסיק מכך שפוטנציאל ההשפעה של 

המדדים על המדיניות נמוך. ראוי לשאול מה אפשר ללמוד מההצלחות באותם המקומות 

שבהם המדדים השפיעו על תהליכי קבלת ההחלטות והובילו לפעולה. 

במחקר אחר על הרשויות המקומיות בבריטניה מוצגות כמה דוגמאות שמעידות על 

הצלחה בעשייה שמקורה במדדים לקיימות28.

לדוגמה, בעיר בריסטול, המדד המקומי של שיעור הילדים מתחת לגיל 14 ההולכים 

לבית הספר מבלי לאכול ארוחת בוקר הוביל להקמתם של מועדוני ארוחת בוקר בבתי 

הספר. 

בדבון המערבית המדד של שיעור התלמידים המעורבים בתהליכי קבלת החלטות 

בקהילה הראה מעורבות נמוכה מאוד. התוצאה — התפתחה יוזמה של תכנית פעולה 

לנוער, בשותפות עם מועצות התלמידים. מדד אחר הראה שהביקוש למזון מקומי גדול 

בהרבה מההיצע. מדד זה הוביל לפתיחה של שוק איכרים, שוק שזכה לפופולריות רבה.

במחוז וורוויקשייר הראה אחד המדדים שילדים שבאחריות שירותי הרווחה מועברים 

לעתים קרובות מספק שירות אחד למשנהו. גילוי זה הוביל לשינוי באופן התנהלותם של 

שירותי הרווחה ולשיפור מהיר במדד. 

המדדים הובילו גם לעלייה בשיתוף הציבור. בעיריות רבות שהשתתפו בפיילוט של 

בדפורדשייר  באזור  קהילתית.  אסטרטגיה  יצירת  של  תהליך  התחיל  עירוניים  מדדים 

לשירותים(  נגישות  ובטיחות,  פשיעה  )כגון  נושאים  היום כמה  על סדר  העלו המדדים 

והובילו לשינויים בחזון האזור. 

מדוגמאות אלו ואחרות אפשר ללמוד שלמדדים לאיכות חיים וקיימות יכולה להיות 

השפעה לא רק על המודעות ויצירת הדיאלוג אלא גם השפעה ישירה המובילה לעשייה. 

המסקנה של החוקרים בבריטניה היא שנדרשת תמיכה של ההנהלה הבכירה ברשות כדי 

שלמדדים תהיה השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות. המדדים גם דורשים השקעה בכוח 

דורש  שהתהליך  סבורים  המדדים,  ליישום  טובה  דוגמה  המשמשת  בבריסטול,  אדם. 

לפחות שלושה בעלי תפקידים: האחד אחראי על איסוף המידע ובדיקתו, השני מקדם 

גיאוגרפית ממוחשבת  נושא הקיימות והמדדים ברשות והשלישי מומחה למערכת  את 

)GIS(. אחת הבעיות היא שברשויות רבות חסר היום מימון לכוח אדם, ובעיה אחרת 

היא שעל חלק מהמדדים, כגון זיהום אוויר או תמותת תינוקות, אין לרשות המקומית 

השפעה. 

 .Florian Sommer et al. (2003). Making Indicators Count, New Economic Foundation 28
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עוד מסקנה של המחקר היא שלרשויות רבות חסר חזון וחשוב לפתח תהליך של 

יצירת חזון — בהשתתפות הציבור.

מודלים לפיתוח מדדים של פיתוח בר-קיימא
קומוניקטיבית  בצורה  ולארגנם  לקיימות  מדדים  לבחור  כדי  רבים.  ממדים  לקיימות 

ואפקטיבית, נחוצה מסגרת מושגית או מודל מארגן. המסגרות הנפוצות ביותר הן אלה:

מסגרות   ,)pressure-state-response( לחץ-מצב-תגובה  מודל  של  שונות  גרסאות 

ומודלים  טבעי,  והון  כלכלי  הון  בעיקר   — הון  המודדות  מסגרות  מבוססות-נושאים, 

ששימשו  הראשונים  המודלים  אחד  אקולוגית.29  ובריאות  אנושית  רווחה  המדגישים 

לפיתוח מדדים סביבתיים הוא מודל לחץ-מצב-תגובה )PSR( שפותח  בקנדה ואומץ על 

ידי הארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי OECD 30. פעולות אנושיות יוצרות לחץ על 

מגיבה  )מצב(. החברה  ואת כמותם  ומשנות את איכות המשאבים הטבעיים  הסביבה 

לשינויים הללו בשינוי מדיניות או התנהגות.

איור 2: מודל לחץ-מצב-תגובה

   Piner, L., Hardi, P. & Bartrlmus, P. (2005). Sustainable development indicators (UN-DSD). 29

proposal for the way forward

www.oecd.org/env/indicators 30

לחצים
לחצים עקיפים ומניעים    לחצים ישירים

תגובהמצב

פעילויות של בני 
אדם

אנרגיה  ◆ 

תחבורה ◆ 

תעשייה ◆ 

חקלאות ◆ 

אחר ◆ 

]ייצור, צריכה, מסחר[

סביבה ומשאבים 
טבעיים

תנאים:

אוויר, אטמוספרה ◆ 

מים ◆ 

שטח, אדמה ◆ 

חי וצומח, מגוון  ◆ 

ביולוגי
משאבים טבעיים ◆ 

אחר  ◆ 

)לדוגמה: בריאות  	
בני אדם, שירותים(  

גורמים כלכליים, 
סביבתיים 
וחברתיים

הנהלות  ◆ 

משקי בית ◆ 

מפעלים ◆ 

תת-ארצי ◆ 

ארצי ◆ 

בינלאומי ◆ 

מידע

תגובות החברה 
)כוונות — פעולות(

מידע

תגובות החברה )כוונות — פעולות(

שימוש 
במשאבים

יצירת פסולת
ומזהמים
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מודל זה יכול שלא להתאים למדדים לקיימות, שכן הוא אינו משקף דיו היבטים כלכליים 

וחברתייםUNCSD )UN Commission for Sustainable Development( .31, אשר הוקמה 

בעקבות הפסגה בריו דה ז'נרו, התאימה את המודל והרחיבה אותו כך שיתאים לפיתוח 

 ,)Driving forces( המניעים  בכוחות  הלחצים  הוחלפו  החדש  במודל  לקיימות.  מדדים 

.32 DSR והמודל מכונה בהתאמה

מודל זה מחלק את המדדים לשלושה טיפוסים: 

פעולה  ודפוסי  תהליכים  אנושית,  פעילות  המייצגים  מדדים   —  Driving Force  p

המשפיעים על פיתוח בר-קיימא 

State — המצב של פיתוח בר-קיימא   p

Response — מתאר את התגובה לתופעה במדיניות או באמצעי אחר  p

מודל זה הורחב על ידי תכניות הסביבה של האו"ם ועל ידי סוכנות הסביבה האירופית 

  )DPSIR) Driving force — Pressure-State Impact-Response  למודל שנקרא

הכוחות המניעים — Driving forces — ייצור תעשייתי, למשל  p

הלחצים על הסביבה — Pressures — הזרמת שפכים לנחל, למשל  p

מצב הסביבה — State of the environment — איכות המים בנחל, למשל  p

השפעות — Impacts )על החברה/כלכלה/סביבה( — מים שאינם ראויים לשתייה,   p

למשל

תגובת החברה — Response  — תכנית לשמירה על אגן היקוות של הנחל, למשל  p

:33  DPSIR  מטרות המודל

לאתר מחוללי שינויים )לחצים וכוחות מניעים(  p

לבחון את מצב ההון )הסביבתי, החברתי והכלכלי(   p

לבחון את השפעת הלחץ על מאגרי משאבים מרכזיים  p

לבחון אם המדיניות מובילה למיתון הלחצים וההשפעות   p

 Custance, J. & Hillier, H. (1998). Statistical issues in developing indicators of sustainable    31

.development: Journal of the Royal Statistical Society A Vol., 161, Part 3, 281-290

 Cox, Fell Thurstain-Goodwin (2002). Red  man green man, performance indicators for urban  32

  .sustainability. RICS Foundation, UK

33   שם.
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מדיניות / התנהגות

            מטרות  

מקורות לחץ לשינוי 

 European למשל    —  DPSIR של  העבודה  מסגרת  פי  על  שנבנו  מדדים  בעולם  יש 

Environment Agency Signals 2000, ואלה המדדים שנבחרו34: 

כוחות מניעים — צריכה של דלק מאובנים )פוסילי( 

מקורות לחץ — פליטה של גזי חממה 

תיאור מצב — ריכוז גזי החממה באטמוספרה

השפעה — השפעה על בריאות הציבור, שינוי בהימצאותם של מינים שונים 

תגובה )ביצועים( — מיסוי אנרגיה, הפקת אנרגיה ממטמנות 

ראו פירוט באיור 3. 

איור 3: דוגמה למודל DSPIR בנושא משבר האקלים

European Environment Agency Signals 2000 )הקדמה( המקור:  
http://reports.eea.eu.int/signals-2000/en/page002.html  

http://reports.eea.eu.int/signals-2000/en   34

השלכות
השלכות על בריאות ◆ 

שינויים בתפוצת מינים  ◆ 

ובפיזורם
זמינות מים ◆ 

תגובות
מיסוי על אנרגיה ◆ 

תכניות לחיסכון באנרגיה ◆ 

חלופות לדלק ◆ 

הפקת אנרגיה ממטמנות ◆ 

אמצעים להפחתת  ◆ 

פליטת פלואורו-פחמנים

כוחות מניעים
צריכת דלק  ◆ 

מאובנים
פסולת ◆ 

כרייה ◆ 

חקלאות ◆ 

לחצים
פליטה של גזי חממה ◆ 

מצב
ריכוז גזי חממה  ◆ 

באטמוספרה
טמפרטורה ממוצעת ◆ 

עלייה במפלס הים ◆ 
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מודלים אלו פועלים היטב כאשר הקשר בין הסיבות לתוצאות ברור וידוע, אך בנושאים 

רבים של פיתוח בר-קיימא אבחנות אלו אינן ברורות, וקשה למיין את המדדים בשיטה 

זו הסיבה לכך שבדוח המדדים של האו"ם לשנת 2001 הוחלט לוותר על ארגון  זו35.  

המדדים במסגרת מושגית זו36.

יש עוד מודלים לארגון המדדים37:

מגמה — מטרה: מדדים המשווים מגמות קיימות למטרות שנבחרו  p

מדדים לבדיקת ביצועים: מדדים המשמשים, בדרך כלל, ארגונים שחייבים לשקף   p

אחריות)accountability( , כגון ממשלות, נבחרי ציבור וגופים עסקיים, כדי להראות 

את דרך פעולתם מול היעדים שנקבעו 

מדדים מבוססי ניהול: תשומות, ביצוע, תפוקות, תוצאות  p

מדדים מורכבים המשקללים השלכות סביבתיות, חברתיות וכלכליות  p

גישה מאזנית הבוחנת נכסים, הכנסות עתידיות והכנסות חבויות  p

מסגרת מושגית אחרת38 מציעה לבחון ערים משלוש נקודות מבט: 

איכות העיר — איכות הסביבה העירונית תלויה במצב הסביבה, בתנאים הכלכליים-

חברתיים ובתרבות הקהילה וערכיה. זו קטגוריה מכרעת בבחירת המדדים לצורך בחינת 

קיימות. החיים העירוניים תלויים במצבם של המשאבים הטבעיים — סביבה טובה של 

אוויר, מים וקרקע, וכן מזון, מגורים ותשתיות מתאימים.    

הזרם העירוני מאפשר לבחון את הקיימות של עיר על פי זרם המשאבים הטבעיים בה: 

האתגר הוא למצוא מדידות שיכולות לאפיין את ההשפעה של העיר על המרחב האקולוגי 

 Ravetz, Joe et al. (2001). Local Sustainable Development Indicators — an inventory of initiatives, 35

.Centre for Urban & Regional Ecology, Manchester University

   Piner, L., Hardi, P. & Bartrlmus, P. (2005). Sustainable development indicators (UN-DSD) 36

 .proposal for the way forward

37 שם.

 Aiberti, M. (1996). Measuring Urban Sustainability, Environ Impact Assess Rev; 16: 381-424, 38

New York.
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שלה. המודל של Odum 39, למשל, בחן את האיזונים של שימוש באנרגיה, והמודל של 

והחומרים. המודל של טביעת  זרם האנרגיה, המים  40Douglas בחן את האיזונים של 
הרגל האקולוגית41 מאפשר לבחון את זרימת המשאבים אל תוך העיר וזרימת הפסולת 

שלה ונותן מדד מצרפי לזרם העירוני. 

חשוב לבדוק גם את הדגם העירוני — התכנון של העיר. בדיקה כזאת חשובה משום 

שהיא תצביע על מגמות וגם תגביר את ההשפעה של התכנון על הסביבה והביצועים. כך 

לדוגמה אפשר לבחון את הקשר בין זיהום אוויר לצריכת אנרגיה בתחבורה. 

שיקולים בבחירת המודל

בחירת מודל הולם לפיתוח המדדים קשורה ישירות להגדרת היעדים.

למדדים לקיימות ברשויות מקומיות שלושה יעדים:

להשפיע באמצעות חינוך ומידע — להגדיר מחדש מה חשוב ומה ראוי שיעמוד במרכז   p

תשומת הלב הציבורית 

לתמוך בפיתוח מדיניות וביישומה   p

להעריך השפעות, תוצאות וביצועים  p

בתחום של קביעת מדיניות יש למדדים כמה מטרות: 

לעקוב בשיטתיות אחרי שינויים סביבתיים, חברתיים וכלכליים   p

להתריע מראש על בעיות סביבתיות  p

לקבוע מטרות  p

להראות ביצועים וביקורות  p

להבטיח תקשורת ומידע לציבור42  p

 Odum, H. T. (1983). Systems Ecology: An Introduction. Wiley.  Odum, H. T. (1994). Ecological   39

.and General Systems, Revised Edition. University  Press of Colorado

.Douglas, I. (1983). The Urban Environment. London: Edward Arnold   40

   http://www.footprintnetwork.org/     41

 Chambers, N.,, Simmons, C.& Wackernagel, M. (2000). Sharing Nature's Interest: Ecological
.Footprints as an Indicator for Sustainability Earthscan

 Aiberti, M. (1996). Measuring Urban Sustainability, Environ Impact Assess Rev; 16: 381-424,  42

 .New York
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כאשר מזהים מטרות של מדיניות ודרכים להשיגן, מפתה לבחור מדדים שיראו תוצאות 

מיידיות, אולם דרך זו מובילה במצבים רבים להגדרות צרות ולזניחת שיקולים רחבים 

יותר.

מדדים שמטרתם לחנך את הציבור ולהגביר את מודעותו לסוגיית הקיימות נוטים 

להיות רחבים יותר, ולרוב הם מבוססים על גישות איכותניות.

שימושים שונים במדדים עירוניים לבחינת קיימות43

תהליכי קבלת ההחלטות לקידום הקיימות העירונית נעשים בשלוש רמות עיקריות:

רמה אסטרטגית של קביעת מדיניות ארוכת טווח — קביעת מטרות ויעדים ובירור   .1

סדרי עדיפויות

תרגום התכנית האסטרטגית לתכניות פעולה )מידת האינטגרציה והשיתוף של בעלי   .2

התפקידים ברמות השונות ובתחומים השונים חשובה מאוד להצלחה(

גזירה של פרויקטים שיקדמו את התכניות בתחומים השונים   .3

מדדים ממלאים תפקיד מרכזי בכל אחת מהרמות. בפרק זה נעסוק בתועלת של המדדים 

ברמות השונות.

שימוש השוואתי 		p

מסגרות רבות מהטיפוס "מלמעלה למטה" מנסות ליצור בסיס אחיד להשוואה בין ערים. 

האו"ם44,  מטעם  העירוניים  המדדים  תכנית  כגון  העולמית,  ברמה  כאלה  ניסיונות  יש 

 CEROI — Cities Environmet וכן מסגרת שפותחה על ידי תכנית הסביבה של האו"ם

Reporting on Internet 45; יש ניסיונות ברמה אזורית, כגון תכנית המדדים האירופית46, 

 Pastille (2002). Indicators into action A practitioners guide for improving their use  :43   מבוסס על

  at the local level
 Cox, Fell Thurstain-Goodwin (2002). Red man green man, performance indicators for urban  :ועל

.sustainability. RICS Foundation, UK

http://www.unchs.org/programmes/guo/urban_indicators.asp   44

http://www.ceroi.net/   45

http://europa.eu.int/comm/environment/urban/common_indicators.htm   46
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וכן ניסיונות ברמה של מדינה או חבל ארץ. כך נוצר בסיס רחב של נתונים המאפשר 

השוואה לערים אחרות — בעולם, באזור או במדינה, בסיס שיכול להשפיע על קבלת 

החלטות בשלוש הרמות. 

שימוש חינוכי — הבנת המושג קיימות והכרת מצבה של העיר  p

מדדים מתארים מצב קיים ומגלים מגמות. מדדים עוזרים לאפיין את ההיבטים הקשורים 

בקיימות ולגלות יחסים בין גורמים שונים. עבודה עם מדדים מעוררת שאלות ופותחת 

יכולות להימשך  תהליך של למידה: מה מצב הקיימות בעיר? האם המגמות הקיימות 

גורמים חשוב להתייחס? איזה מידע — החשוב לקיימות העיר —  זמן? לאילו  לאורך 

חסר? השוואה עם ערים אחרות יכולה לקדם את תהליך הלמידה. תהליך הלמידה חשוב 

הן למקבלי ההחלטות והן לציבור.

שימוש במדדים להכוונת מדיניות אסטרטגית  p

ניטור והערכה חיוניים להכוונת מדיניות לקראת יעדים נבחרים. בחירת מדדים כרוכה 

בתהליך של הבהרת ערכים — אילו יעדים חשובים לעיר? מהי עיר בת-קיימא? המדדים 

של  בתהליך  מדובר  המדיניות.  קביעת  על  המשפיעה  מצב"  "תמונת  יוצרים  הנבחרים 

היזון חוזר — בחירת המדדים יכולה להשתנות על פי הפרשנות שניתנת לתהליך הניטור. 

האתגר הוא לבחור מדדים הבוחנים מגמות ארוכות טווח — בלי להתפשר על צרכים 

מיידים.

תמיכה בתהליכים של קבלת החלטות  p

מדדים יכולים לעשות את הקיימות לעניין מדיד ועל כן — אפשרי לניהול. הם יכולים 

לסייע לתהליך קבלת ההחלטות להיות שיטתי, שקוף, בהיר, מקיף והשתתפותי. מדדים 

יכולים להשפיע על מקבלי החלטות לפתח מודעות לבעיות, לחשוף נקודות כוח וחולשה 

 — )benchmark( וכך להניע פעולה. בחירת המדדים מאפשרת לקבוע נקודת התייחסות

נקודה שביחס אליה נמדדת לאורך זמן מידת ההתקדמות לעבר היעד הנבחר. 

יצירת מעורבות של בעלי עניין  p

עניין  בעלי  להניע  יכול  המדדים  פרסום  שלהם.  בתקשורתיות  טמון  מדדים  של  כוחם 

לפעול למען יעדי קיימות. השימוש במדדים מסייע לקבוצות בעלי העניין למקד את עצמן 
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כדי לקדם תכניות ומדיניות. תהליך בחירת המדדים משמש לזיהוי מטרות משותפות. 

מדדים יכולים ליצור שפה משותפת, להאיר נקודות מחלוקת ונקודות משותפות, לסייע 

לגשר על פערים ולבנות אמון בין בעלי העניין, וכן לזהות מצבי WIN-WIN של רווח 

משותף לכמה שחקנים.

קביעת יעדי תכניות ופרויקטים  p

התכנון  בשלב  כבר  פיתוח  יוזמת  או  פרויקט  של  מעצבת  להערכה  משמשים  מדדים 

)למשל — לסיוע בהחלטות על מתן היתרי בנייה(. כשם שנהוג לדרוש תסקיר השפעה 

על הסביבה, כך אפשר לדרוש תסקיר קיימות הכולל בחינה של מדדים מובחנים. אימוץ 

מדדים כאלה עומד היום בראשית דרכו.

הערכת תכניות ופרויקטים  p

מדדים משמשים גם להערכה מסכמת של תכניות ופרויקטים. מדדים מוגדרים אל מול 

מידע  למעלה" —   "מלמטה  חדש  פרטני  מידע  ייצור  ידרשו  רוב  פי  על  התכנית.  יעדי 

שאפשר לשאול ממתודולוגיות שפותחו בעבור רמה רחבה יותר )ארצית, למשל(. 

שאלות שצריכים לשאול בעת גיבוש מדדים לקיימות 
ברמה המקומית

ההקשר הארגוני והפוליטי

מדדים הם תמיד מוטי ערכים — הם משקפים את המבט של הפרטים או הארגונים 

מדדים  בחירת  ובעת  פוליטי,  נושא  הוא  במהותו  בר-קיימא  פיתוח  אותם.  שפיתחו 

לבדיקת רמת הקיימות ראוי לבדוק מגוון רחב של גישות. יש גישות שונות לעצם הגדרת 

יש  וקידומה  ומרכיביה, וחשוב לזכור כי בקרב בעלי העניין בנושאי קיימות  הקיימות 

מקומיים  ארגונים  צרכנים,  עסקים,  חוץ-ממשלתיים,  ארגונים  פוליטיקאים,  ממשלות, 

והציבור הרחב. 

היכולת להשפיע על תהליך בניית המדדים תלויה גם במשאבים העומדים לרשות 

שבידי  מאלה  רבים  משאבים  על  שליטה  הגדולים  הארגונים  בידי  השונות.  הקבוצות 

הארגונים הקטנים. הם נוטים לאסוף, לעדכן ולנתח מדדים התומכים בדרך שבה הם 

קטנים  ארגונים  משיכולים  קלות  ביתר  להפיצם  יכולים  והם  הקיימות,  את  רואים 
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כמותיים,  במדדים  להשתמש  נוטים  גדולים  ארגונים  לכן  משאבים.  מעוטי  וארגונים 

"רכים"  איכותיים,  במדדים  להשתמש  הנוטים  מקומיים  ארגונים  לעומת  "מדעיים", 

יותר. אחד החששות בפיתוח מדדים הוא החשש מהנטייה לאסוף את המידע שקל יותר 

של  במסווה  חד-צדדית  גישה  נוקטים  כך  העושים  סיסטמטי;  ניתוח  המנותח  לאסוף, 

אסטרטגיה, המצמצמת שיתוף של בעלי עניין או מתעלמת מהם. 

כדי להתמודד עם התעלמות מקבוצות קטנות, חשוב לבנות אצל בעלי העניין את 

היכולת לפתח — ולהציג — מדדים שישקפו גם את עמדתן של הקבוצות הקטנות. 

להרחיב את  כדי  העניין,  כל אחד מבעלי  של  הראייה הספציפית  לנתח את  חשוב 

תפיסת המציאות באמצעות המדדים. למעשה, הצלחה של מדדים תלויה בשיתוף רחב 

ככל האפשר של בעלי עניין רבים ככל האפשר — מהממשלה, דרך הרשויות המקומיות 

ועד התושב היחיד. 

פיתוח מדדים — "מלמעלה למטה" או "מלמטה למעלה"

מדדים "מלמעלה למטה" חשובים לצורך השוואה. הם מאפשרים סטנדרטיזציה, תיעוד 

של  הרמוניזציה  הם מאפשרים  כוחם.  מקור  וזה  רחב,  נתונים  בבסיס  ושימוש  מסודר 

המטרות בין הרמה הארצית למקומית, ואפילו בין הרמה הגלובלית למקומית. עם זאת, 

היבטים  ההתבוננות  למוקד  מחוץ  משאירה  מלמעלה  ההתבוננות  שרמת  לזכור  צריך 

רבים הרלוונטיים לרמה המקומית. לגישה "מלמטה למעלה" יש יתרון ברגישות לצרכים 

המקומיים ובנגישות לידע המקומי. גישה מקובלת היא לחבר בין השתיים, כלומר — 

ברמה  הנקבעים  מדדים  בתוספת  הלאומית,  ברמה  הנאספים  בסיסיים  מדדים  לפתח 

המדדים  מערך  על  נוסף   — שם   ,UK Quality of Life indicators לדוגמה  המקומית; 

הארצי — יש מערך מדדים מחוזי ומערך של מדדים מקומיים. המערך ברמה המקומית 

להתאמה  מקום  מותיר  הוא  אך  למטה",  "מלמעלה  נקבע  הוא  הארצי;  מהמערך  נובע 

לצרכים המקומיים, והשימוש בו וולונטרי. 

מדדים עירוניים לקיימות עלולים שלא לשקף היטב את בעיות הקיימות של המגזר 

המגזר  של  לבעיות  מיוחד  פתרון  לתת  שנועדו  מדדים  בבריטניה מפתחים  לכן  הכפרי, 

הכפרי.

שמדידתם  מדדים  יש  אבל  המנהלית,  לרמה  מדדים  בהתאמת  רב  היגיון  יש 

יותר ברמה האזורית. לכן המבנה הבריטי של רמות מדורגות של מדדים  משמעותיות 

יכול לספק פתרון מתאים לסוגיה זו.
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בחינת קו של מגמה ושינוי

לעתים קרובות מגמת השינוי חשובה יותר מהשינוי האבסולוטי של הערך הנמדד.  מגמות 

רבות בחברה מנוגדות לקיימות. מדיניות עירונית מקיימת — אין פירושה מעבר חד לעיר 

מקיימת, אלא נקיטת צעדים המשפיעים על כיוון ההתקדמות. בחינת מגמות מלמדת אם 

 — World Watch המדיניות פועלת בכיוון הרצוי. כפי שאומר לסטר בראון, מייסד מכון

אין זה מועיל להאט את מהירות נסיעתה של מכונית הנוסעת בכיוון הפוך מהיעד; כדי 

להגיע למחוז חפצנו עלינו לשנות את כיוון הנסיעה.

מדידה כוללת או דגש על התפלגות 

האם הבעיה המקומית היא בעיה ברמת המופע של התופעה הנמדדת או שהבעיה היא 

רמת  של  בעיה  היא  המקומית  הבעיה  האם   — )לדוגמה   ? הלא-שוויונית  התפלגותה 

האבטלה או של אי-שוויון בהתפלגות המובטלים בשכבות האוכלוסייה השונות?( 

לוחות או ציוני כיוון

עמוסים  מלוחות  תקשורתי"  ל"שיווק  יותר  קלים  מגמה  המדגימים  פשוטים  מדדים 

בנתונים אבסולוטיים או באחוזים. כאשר רוצים להציג ביצועים מול מטרות, אחוזים 

יכולים להיות מתאימים יותר )בהמשך נעסוק בסוגיה זו ביתר פירוט(.

מדדים חוזים או מנחים 

מדדי ביצוע מול מטרות יכולים להיות מוגדרים על בסיס ביצועי העבר. במצבים אחרים, 

בהצבת מטרות גבוהות שלעתים אינן ישימות ואינן בנות השגה, היעדים נקבעים לצורך 

תחילת קידומו של תהליך )לדוגמה — יעדים של ִמחזור ברשות מקומית(. 

תשומות או תפוקות

חשוב להפריד בין מדידת תשומות למדידת תפוקות, משום שלעתים קרובות ארגונים 

ובעלי עניין נוטים למדוד תשומות ולהתעלם ממדידת תפוקות )לדוגמה — מודדים כמה 

שבילי אופניים נסללו ולא כמה גדל השימוש באופניים(.
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פשוט או מסובך 

לעתים מועדפת הגישה המציגה מדד מסכם אחד שמייצג למעשה כמה משתנים. גישה 

כזאת מעלה שאלות חשובות — על הרלוונטיות והחשיבות היחסית של המדד היחיד ושל 

לכל משתנה באמצעות שקלול המשתנים המתחייב מחישוב משתנה  המשקל שהוענק 

מסכם. מדד מצרפי )אגרגטיבי( יחיד יכול להיות בעל כוח משיכה ציבורי וכלי מדיניות 

קוסם, אך חשוב לזכור שמדד כזה כולל תופעות רבות, והוא עלול שלא להציג שינויים 

ספציפיים או להבליע מגמות מעורבות המאזנות זו את זו. לדוגמה — שיפור בתחבורה 

של  במדד  יציבות  להציג  עלול  השניים  של  השילוב  אך  פרבור,  לעודד  יכול  הציבורית 

טביעת הרגל האקולוגית. 

זמין או משמעותי 

פי  על  ולא  הזמין  המידע  פי  על  תיעשה  שבחירתם  הוא  מדדים  בפיתוח  מרכזי  סיכון 

זמינים,  נתונים  עליהם  שאין  חשובים  נושאים  שיש  לזכור  חשוב  המשמעותי.  המידע 

ויש צורך לאסוף עליהם מידע למרות המחיר הכרוך בכך. לעתים כדאי לפרסם גם מדד 

בשימוש  הכרוכים  היתרונות  התודעה.  מבחינת  חשוב  המידע  היעדר  פרסום  "ריק" — 

זמינותם העכשווית של הנתונים לא תהיה  כי  זמין ברורים, אך ראוי להבטיח  במידע 

הגורם המכריע בניסוח המדדים47.

עלות איסוף הנתונים

יש מדדים שהמידע הנוגע להם זמין, ועל כן הם זולים לפיתוח. חשוב לשקול את הערך 

של מדד לעומת עלות איסופו. 

איכות המידע 

במדידה,  בעיות  מקורות:  מכמה  לנבוע  יכולות  והן  טעויות,  יש  הנתונים  מאגרי  בכל 

באחסון או בניתוח. ראוי להשקיע משאבים שיאפשרו למזער את הטעויות. 

47  קליב ליפצ'ין ואלון טל )2004(. "מדדים לפיתוח בר קיימא מנקודת מבטם של המשתמשים", בתוך: ערן 

פייטלסון )עורך( )2004(. אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל — דו"ח מסכם שלב א'. מכון ירושלים 
לחקר ישראל, עמ' 24-23.
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זמינות המדדים למשתמשים 

צריכים  הם  הרחב.  ולקהל  ההחלטות  למקבלי  ונגישים  זמינים  להיות  צריכים  מדדים 

להיות מנוסחים בשפה פשוטה ובהירה, וחשוב לפרסמם כך שיגיעו לקהל רחב ומגוון 

ככל האפשר.

תחליפים למדד ישיר 

כאשר עלות המידע גבוהה, ראוי לשקול שימוש במדדים אחרים, זמינים יותר, הקשורים 

מדד  לשמש  יכול  בנחל  מפתח  מין  אחר  מעקב   — לדוגמה  הרצוי.  למדד  סטטיסטית 

לבריאות האקולוגית של הנחל, במקום ניטור יקר של מזהמים רבים. 

תוקף המדדים

חשוב לבדוק בקפדנות מדדים להערכת תופעות חברתיות וסביבתיות — מדדים כמותיים 

ואיכותיים כאחד — ולברר אם המדד משקף את התופעה שהוא מכוון למדוד. אפשר 

לבצע את התיקוף לפי ספרות המחקר או בפרקי זמן שייקבעו.

התאמת המדדים לרמה המנהלית-שלטונית-גיאוגרפית

המקומית.  ברמה  הקיימות  את  היטב  לשקף  שלא  עלולים  לקיימות  לאומיים  מדדים 

לדוגמה — לסטטיסטיקה לאומית יש משמעות מעטה בבדיקה של טבע עירוני. 

ואולם כדאי לזכור שנתונים מקומיים גם הם תלויי הקשר. נתונים הנאספים ברמה 

מתופעות  נובע  המקומי  המופע  שכן  המצב,  את  היטב  לשקף  שלא  עלולים  המקומית 

שמקורן בתהליכי עומק ברמה אזורית, רחבה יותר. Robson and Deas, למשל, טוענים 

שסטטיסטיקה של בעיות חברתיות בבריטניה ברמת השכונה אינה מצליחה להצביע על 

גורמים למצב הנעוצים בהידרדרות כלכלית אזורית48.

ממד הזמן

סדר עדיפויות משתנה עם השנים, ולכן צריך לנהל את המדדים, לשמרם בצורה זמינה, 

לתעד אותם תיעוד מלא ולבחון את מידת התאמתם מדי פרק זמן. שימור מערך מידע 

 Robson, B. & Deas, I. (2000). Slim pickings for the cities of the North, Centre for Urban Policy  48

.Studies, University of  Manchester, UK
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לאורך זמן דורש איזון בין שימוש במדדים הטובים להיום לשימוש באלו שיידרשו מחר. 

איסוף מידע אינו תהליך קצר, הוא צורך זמן וסבלנות. התיעוד חיוני למדידת משתנה על 

פני זמן, כדי ליצור מצב שבו בכל מדידה מודדים את אותו הדבר. מדדים מסוימים יהיו 

זמינים רק אחרי חודשים ושנים, אלא שאז הם עלולים לא להיות רלוונטיים עוד.

תיחום גיאוגרפי

חשוב לקבוע את הגבולות הגיאוגרפיים שהמדד חל עליהם על פי התוצאות הדרושות. 

גבולות מנהליים, שאינם מתאימים למרחב הרלוונטי שהם  פי  על  נאסף  לעתים מידע 

אמורים להעריך, למשל — במצב שנתונים נאספים ברמה של מועצה אזורית ואילו המדד 

מתייחס ליישוב מסוים במועצה.   

שימוש מוטה במדדים

יש גורמים שינסו להשתמש במדדים בצורה הפוגעת במטרה שכוונו להשיג. לדוגמה — 

פוליטיקאים מקומיים יכולים לעשות במידע מקומי שימוש מוטה. 

הבחירה של מדדים ברמה המקומית קשורה לעתים לרצון ליצור לעיר פרופיל חיובי. 

הקיימות  של  המצב  תמונת  את  או  העדיפויות49  סדר  את  לעוות  אפשר  מוטה  בהצגה 

ברמה המקומית50. 

הערכת המדדים 

ולהניע  מדדים אינם המטרה אלא הכלי. מטרתם לבחון את המציאות אל מול החזון 

פעילות שתיצור שינוי. כדי לוודא שהמדדים מתאימים למטרות, מתגברים על מכשולים 

)שהוצגו לעיל( ומניעים לפעילות ולשינוי, ראוי לבחון את השאלות האלה:

בעלי  של  ומטרות  מערכים  מושפע  המידע  תרגום  מידה  באיזו  המדדים —  מטרת   p

עניין? 

האם סוג המדד — כמותי או איכותי — מתאים למטרה שהוא כוון להשיג?   p

 DETR (1998). Rethinking Construction, DETR, London. This report, more commonly referred  49

 to as the ‘Egan Report’, is available at www.dti.gov.uk/construction/index.htm

 Meadows, D. (1999). Indicators and information systems for sustainable development, in D.   50

.Satterthwaite (Ed.) (1999). The Earthscan Reader in Sustainable Cities, Earthscan, London
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האם המדד מצליח להציג את המידע על המגמה או הדגם שהתגלה? כדי להעריך את   p

המידע, יש לתרגמו לטבלה פשוטה או לגרף. 

האם אפשר לפשט את המדדים? רוב הפרויקטים של הערכה באמצעות מדדים כוללים   p

10 עד 100 מדדים. מספר גבוה של מדדים מקשה על הבנת השינוי לעבר הקיימות, 

ליצור מערכים מצומצמים של  כיוונים שונים. חשוב אפוא  מאחר שהמידע מראה 

מדדים.  

האם הניתוח מפשט את הבעיה לרמה הפוגעת ביכולת האבחנה של המדד? לעתים   p

של  יתר  שפישוט  היא  הבעיה  עירונית.  שבקיימות  המורכבות  את  מסתיר  הניתוח 

המדדים האלה יכול להטעות את המשתמשים במדד ולהביאם לידי מחשבה שמדובר 

בפתרונות טכניים לבעיית הקיימות.

מהו מדד טוב?

להלן מסקנות מפרויקטים של קידום קיימות ברשויות מקומיות — על הדרישות ממדדים 

איכותיים לבחינת קיימות ברשויות מקומיות. 

מדד איכותי צריך 

לשקף מגמות חשובות לקהילה המקומית51  .1

לאפשר התייחסות לטווח ארוך והשוואה לאורך זמן52   .2

להיות אטרקטיבי לתקשורת המקומית כדי ליצור תהודה ציבורית53   .3

להיות מובן לאדם הפשוט54    .4

לאפשר לגרום לשינוי או, במילים שלהם, "אם אינך יכול לתאר לעצמך מה לעשות   .5

במידע של המדד, חשוב שנית!"55 

 AtKisson A (1996, 1999) reproduced in Satterthwaite, D Ed. (1999) The. Earthscan Reader in  51

 ,Sustainable Cities, Earthscan, 1999, London

52  שם.

53  שם.

54  שם.

 Groundwork, New Economics Foundation & Barclays plc (2000). Prove It! Measuring the   55

  .effect of neighbourhood renewal on local people, p. 42
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להיות קשור למטרות, למדיניות וליעדים56   .6

להיות יעיל מבחינה כלכלית באיסוף מתמשך של מידע, עם מידע בסיסי ברור שישמש   .7

קנה מידה להשוואה57 

לכבד את מגבלות הסביבה הטבעית —  להתחשב באילוצי המערכות האקולוגיות58  .8

לא להשתפר על חשבון אחרים, כלומר — לוודא שהשיפור במדד אינו נובע מ"ייצוא"   .9
הבעיה למקום אחר59

יסוד  אבן  הוא  טוב  מדד  לקיימות,  יחיד  מדד  שאין  כיוון  חלק משלם —  להיות    .10

במערך מדדים  המציירים יחד את התמונה הרחבה של הקיימות.

דרך הצגת המדדים ופרסומם 

חלק גדול מהכוח של מדדים, בהיותם מנוף לשינוי, הוא בתקשורתיות שלהם. אי לכך 

יש חשיבות מכרעת לאופן הצגת המדדים ולפרסומם. העוסקים בתחום יכולים להיעזר 

כזה,  למדריך  מובהקת  דוגמה  מדדים.  של  אפקטיבית  להצגה  ייעודיים  במדריכים 

 Cookbook for State of the  :60שהוצא בשפות שונות על ידי תכנית הסביבה של האו"ם

.Environment Reporting on the Internet

כפי שכתוב במדריך, חשוב מאוד להתאים את ההצגה הגרפית של הממצאים לאופי 

המדדים.

למשל )ראו איור 4(: 

מגמות לאורך זמן — גרף קווי  .1

יחסים —  בצורות עוגות או עמודות השוואה  .2

מדדים משווים — בגרף עמודות   .3

 Brugmann, J. (1997, 1999). Is there method on our measurement? The use of indicators in   56

 local sustainable development planning, in D. Satterthwaite (Ed.) (1999). The Earthscan Reader in
.Sustainable Cities, Earthscan, London. Reprinted from Local Environment, 20(1), February 1997

 DETR (1998). Rethinking Construction, DETR, London. This report, more commonly referred  57

 to as the ‘Egan Report’, is available at www.dti.gov.uk/construction/index.htm

http://www.sustainablemeasures.com/Indicators/index.html   58

59   שם.

http://www.grida.no/soe/cookbook/   60
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מדדים במרחב — מפות עם עיגולים בגדלים יחסיים  .4

מדדים במרחב — מפות המציגות אחוזים באמצעות גוונים שונים במפה  .5

איור 4: מבחר דוגמאות להצגות גרפיות של מדדים

המתאימות  תוכנות  גם  בו  מצוינות  בתחום,  בפועל  לעוסקים  מיועד  שהמדריך  כיוון 

לצורות הצגה שונות וכלי עזר רבים אחרים.

מסקירת הספרות עולה שדוח של מדדים הפונה אל הציבור הרחב מתאפיין בדרך 

כלל בשפה ברורה, בגרפים ובאיורים. לאיורים עשוי להיות ערך רב ביצירת הרגשה נוחה 

בשיבוצם  בבחירתם,  רבה  הקפדה  ניכרת  מהדוחות שסקרנו  וברבים  הקוראים,  בקרב 

ובאופן הצגתם. בחלק מן הדוחות המטרה מצוינת בפירוש — יצירת דיון ציבורי, והם 

פונים אל הציבור בבקשה לתגובות ולהצעות. כך, למשל, בטורונטו — הדוח נועד בעיקר 

ולהציע  דעתו  את  להביע  מוזמן  הציבור  קולחת.  ושפתו  מושך  עיצובו  הרחב;  לציבור 

מדדים61. באדינבורו — הדוח נערך לקראת עדכון התכנית העירונית, והוא חלק מהחומר 

העיר.  לאזרחי  )גם(  פונה  הדוח  הגדרתו  פי  על  זאת,  עם  המתכננים.  שולחן  על  שיונח 

הוא מתורגם לשפות רבות, ואפשר להשיגו גם בכתב ברייל, בכתב גדול, בקלטת ובכמה 

פורמטים ממוחשבים62.

 Vital signs — the vitality of the Greater Toronto Area, Toronto Community Foundation (2001),  61

p. 7.  http://www.torontovitalsigns.com/vitalsigns2001/www2001/images/vital_signs.pdf

 Measuring Edinburgh's performance, A review of progress on the City Plan (2003), Published  62

by the Edinburgh Partnership Group.  http://download.edinburgh.gov.uk/CommunityPlanning/
measuring_edinburghs_performance_2003.pdf
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אופן ההצגה נראה טכני, לכאורה, אך בחלק גדול מהפרסומים שנסקרו יוחסה לו 

חשיבות רבה. ברוב הפרסומים ניכרת הקפדה רבה בהצגת הנתונים ובניתוחם, ואפשר 

למצוא בהם מידע לאנשי מקצוע, לקובעי מדיניות ולציבור. המידע מוצג במגוון רחב של 

צורות.  

ניטור בוחרת בדרך ההצגה של התוצאות. יש הבדלים בין הדוחות —  כל מערכת 

במבנה הדוח ובעיצובו, במבנה ההצגה של כל מדד ובדרכי ההמחשה שנבחרו.

בדוחות מצאנו לעתים דגש על המלל, בהסבר של הנתונים והמגמות, ולעתים הדגש 

הוא על לוחות נתונים או על דרכים אחרות להצגת "נתונים קשיחים". באמצעות מבנה 

הדוח וצורת הצגת המדדים אפשר ליצור גם דגשים שונים. בטורונטו, לדוגמה, המדדים 

מוצגים באופן גרפי, בלוויית הסבר מילולי. הנתונים מעוגלים, ובמקומות רבים בטקסט 

הם מוצגים בדרך מוכללת )לא מדויקת מבחינה מספרית(: "כמעט 5%", "יותר מ-500,000 

ולא  העיקר  היא  שהמגמה  התחושה  את  יוצרת  זו  הצגה  דרך  "בערך 30%".  משרות", 

הנתון המדויק63.

ובפרשנות,  בניתוח  כתומכים  מופיעים  והנתונים  ההסברים,  על  הוא  הדגש  כאשר 

כלי  ובראשונה,  בראש  בניטור,  רואה  אחר(  מנטר  גוף  )או  שהעירייה  ההרגשה  נוצרת 

למשל,  באדינבורו,  המטרות.  יישום  ואת  עצמה  את  בודקת  היא  שבאמצעותו  עבודה 

הניתוח מחולק לפרקים, ובכל אחד מהם מופיעים היעדים כפי שנוסחו בתכנית העירונית 

)…What we said we would achieve(. ההישגים העיקריים של כל יעד בתקופת הדוח 

ההישגים  הרלוונטיים,  ביעדים  בפירוט(.  ולעתים  בקצרה  )לעתים  במילים  מתוארים 

ההישגים,  תיאור  לאחר  פרק,  כל  בסוף  השונים.  העיר  חלקי  בין  מרחבית  מחולקים 

מרוכזים כמה מדדים ראשיים — 4 עד 8 מדדים לכל פרק, ובסך הכל כ-30 מדדים. כל 

מדד בנוי בצורת גרף קווי פשוט, שלרוב מציג שתי סדרות עתיות על פני כמה שנים )5 

עד 11 שנים(. כאשר מודדים יחס בין קבוצות, משתמשים בגרף עמודות. מתחת לכל גרף 

יש תיאור מילולי של המגמות העיקריות בגרף. הנתונים מוצגים כסימוכין בסוף הפרק64. 

גישה הפוכה אפשר לראות בדוח הערוך כרשימת מדדים, ולכל אחד מהם נלווה הסבר. 

פרסומים אלו נערכים כמאגרי מידע למען הציבור, מקבלי ההחלטות והעוסקים בתכנון. 

  Vital signs — the vitality of the Greater Toronto Area, Toronto Community Foundation (2001).  63

 http://www.torontovitalsigns.com/vitalsigns2001/www2001/images/vital_signs.pdf

 Measuring Edinburgh's performance, A review of progress on the City Plan 2003, Published 64

by the Edinburgh Partnership Group.  http://download.edinburgh.gov.uk/CommunityPlanning/
measuring_edinburghs_performance_2003.pdf
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עורכים אותם גופים לא ממסדיים, כגון במונטריאול65 ובטורונטו66, או רשויות המנטרות 

תכניות, כגון בלונדון67. 

בדרך כלל הדוח מציין לכל מדד כמה סעיפים. בתכנית לונדון רובו של הדוח מיוחד 

לפירוט המדדים )אם כי מדובר בנספח; בראש הדוח מוצגת במילים ההתקדמות לעבר 

מטרות התכנית, אך זו בעיקר הפניה אל פעולות העירייה, ופחות אל המדדים(. לצד כל 

מדד מוצגים הנתונים האלה: מטרת התכנית שהמדד נועד לנטר; מספר המדד ושמו; היעד 

המספרי; נתונים מפורטים )לוחות( ומקורותיהם, בתוספת פירוט או הסבר מילולי; ניתוח 

קצר מאוד של המגמות ביחס לחזון. מבנה זה יוצר קשר עם החזון והתכנית. הוא מציג 

נתונים "קשיחים" שהקורא )איש מקצוע, איש ציבור או אזרח( יכול לפרש — גם אל מול 

היעדים המספריים, שאף הם מוצגים. ייתכן שיש כאן מעין נתק בין התמונה הכוללת 

לנתונים, ועלול להיווצר מצב שדוח הניטור מתפקד כמין שנתון סטטיסטי של התכנית, 

שכל אחד יכול להסיק ממנו מסקנות על פי פרשנותו.

באוטווה מתוכננות שתי צורות הצגה לכרטיס המעקב השנתי — אחת בצורת חוברת 

ואחת כפרסום טכני, ושתיהן עתידות להיבנות סביב עקרונות החזון. הכרטיס יפרט את 

הפעולות העיקריות שנקטו העיר והשותפים לקידומו של כל עיקרון בחזון; התוצאות של 

פעולות אלו; מחשבות ראשוניות בקשר למי שיכול לקדם את האג'נדה וכן 3 או 4 מדדים 

בין  הקשרים  על  דיון  לכלול  אמור  המפורטת,  הטכנית  בצורתו  הכרטיס,  עיקרון.  לכל 

מדדים לבין עקרונות, בין מדדים לבין עצמם ועוד מידע להבהרת המגמות שיוצרות את 

השינוי במדד. דרך ההצגה המפורטת אמורה לכלול גם השוואה לערים אחרות68.

 The Montreal Urban Indicators System Project, The McGill School of Urban Planning, The 65

Urban Ecology Centre and The Woodcock Foundation, 2003 (updated 2005). http://www.sup.
mcgill.ca/indicators/montrealIndicators.pdf

  Vital signs — the vitality of the Greater Toronto Area, Toronto Community Foundation, 2001. 66

http://www.torontovitalsigns.com/vitalsigns2001/www2001/images/vital_signs.pdf

London Plan Annual Monitoring Reports  67

http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/sds/monitoring_reports.jsp 
http://www.london.gov.uk/mayor/planning/docs/monitoring_report.pdf  :)2005( 1 דוח 

http://www.london.gov.uk/mayor/planning/docs/monitoring_report2.pdf  :)2006( 2 דוח 
http://www.london.gov.uk/mayor/planning/docs/monitoring_report3.pdf  :)2007( 3 דוח

A Window on Ottawa 20/20: Ottawa's Growth Management Strategy, City of Ottawa, 2003, p. 29.   68 

http://ottawa.ca/city_services/planningzoning/2020/window/pdf/wrapup_en.pdf
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לעתים כולל דוח הניטור ניתוח רחב יותר. בדוח של מונטריאול יש בכל פרק ניתוח 

של חשיבות הנושא בכלל וחשיבותו לעיר בפרט, מדדים מספריים, וכן ניתוח כללי של 

"המקום שהיינו בו", "המקום שאנו נמצאים בו", "המקום שבו אנו רוצים להיות" וגם 

נוספים.  מידע  למקורות  הפניה  גם  בדוח  יש  כלליות.  לשם" — המלצות  להגיע  "כיצד 

דוח זה מנצל את הידע שנצבר בקרב קבוצת הניטור, אך יוצר את התחושה שהוא פונה 

נתונים קשיחים  לציבור הרחב בלבד. בדוח הניטור של פורט קולינס, למשל, מובאים 

ו"רציונל מדיניות" מתוך מטרות התכנית. יש בו גם ניתוח של הממצאים ביחס למטרות 

התכנית ומתודולוגיה מפורטת של חישוב המדדים69.

המקומיות  הרשויות  של  הנתונים  כל  את  המרכז  אינטרנט  אתר  הוקם  בבריטניה 

בשקיפות מרבית. אפשר לבחון נתונים לפי קטגוריות בכל רשות, וגם בהשוואה לרשויות 
אחרות ולממוצע ארצי.70

רשויות מקומיות המקדמות תהליכים של אג'נדה מקומית 21 ומפתחות מדדים מקומיים 

לקיימות מציגות את הנתונים באתרי אינטרנט ובחוברות המחולקות לתושבים. המגמות 

מוצגות באופן תמציתי, ברור וקל להבנה. החוברת של בריסטול היא דוגמה טובה במיוחד: 

לכל  מופצת  והיא  קריאה  החוברת  הרחב,  לקהל  מתאימה  המדדים  של  ההצגה  צורת 

דורש. החוברת מפורסמת גם באתר האינטרנט של העירייה, ואפשר להורידה מהאתר.

נושא —  הנתונים בנושאים השונים מוצגים באמצעות סימנים המייצגים — בכל 

שיפור ברמת הקיימות, הרעה או אי-שינוי )ראו תמונה(71. הצגת הנתונים שקופה: הנתון 

עצמו מוצג )ולא רק מלל(; בתקציר הדוח מוצגים נתוני השנה הנוכחית, ובדוח המפורט 

מוצגת הסדרה לאורך שנים. לעתים מוצג גם נתון ממוצע של כלל בריטניה.

2001 Indicator Report, Fort Collins City Plan — City Plan Monitoring Project, August 2001.  69 

http://fcgov.com/advanceplanning/pdf/monitoring2001-doc.pdf

http://www.bvpi.gov.uk/pages/index.asp  70

 Indicators of the Quality of Life in Bristol 2005 report, Summary (Bristol's Quality of Life Index, 71

background to indicator development, Bristol wards).  http://www.bristol.gov.uk/ccm/cms-service/
download/asset/?asset_id=11082010
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איור 5: הצגה מסכמת של מגמות באמצעות מספר אינדיקטורים 

(איכות חיים, בריסטול, בריטניה( 

Indicators of the Quality of Life in Bristol 2005 report, Summary (Bristol's 
Quality of Life Index, background to indicator development, Bristol wards). 
http://www.bristol.gov.uk/ccm/cms-service/download/asset/?asset_id=11082010

איור 5: הצגה מסכמת של מגמות באמצעות מספר אינדיקטורים 

(איכות חיים, בריסטול, בריטניה(

Indicators of the Quality of Life in Bristol 2005 report, Summary (Bristol’s Quality of Life Index, 
background to indicator development, Bristol wards).
http://www.bristol.gov.uk/ccm/cms-service/download/asset/?asset_id=11082010

דרכי הפצה

בדרך כלל, נראה כי הגופים המנטרים רוצים מאוד להפיץ את הנתונים לקהל רחב ככל 

וקרנות  רשויות  וכן  מקומיות  רשויות  שמבצעות  בניטור  גם  ניכרת  זו  מגמה  האפשר. 
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Indicators of the Quality of Life in Bristol 2005 report, Summary (Bristol's Quality of Life Index,
background to indicator development, Bristol wards).
http://www.bristol.gov.uk/ccm/cms-service/download/asset/?asset_id=11082010
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עצמאיות. במקומות רבים יש מודעות להנגשת הדוחות לקהלים עם צרכים מיוחדים. 

באדינבורו, למשל, הדוח ניתן להורדה מהאינטרנט באתר העירייה, אפשר להזמין עותק 

בדואר אלקטרוני, בטלפון או במשרדי העירייה ובמשרדי השותפים לתכנית. אפשר להשיג 

את הדוח בכמה שפות, בכתב ברייל, בכתב מוגדל, בקלטת ובמגוון פורמטים ממוחשבים. 

בדוח מצוינת הזמנה לתגובות72.

גבי  בלונדון אפשר להשיג את הדוח במגוון שפות, בכתב מוגדל, בכתב ברייל, על 

דיסק, בווידאו של שפת סימנים או בקלטת73. בטורונטו אפשר להוריד את הדוח מאתר 

האינטרנט של הפרויקט, ובאתר אפשר גם להגיב ולהציע מדדים נוספים. אפשר לקבל 

עותק של הדוח גם באמצעות פנייה אל הארגון המרכז את הפרויקט74.

 Measuring Edinburgh's performance, A review of progress on the City Plan 2003, Published by  72

the Edinburgh Partnership Group, p. 7.  http://download.edinburgh.gov.uk/CommunityPlanning/
measuring_edinburghs_performance_2003.pdf

London Plan Annual Monitoring Report 1, last page (unnumbered).  http://www.london.gov.uk/  73

 mayor/planning/docs/monitoring_report.pdf

Vital signs — the vitality of the Greater Toronto Area, Toronto Community Foundation, 2001, pp. 1, 7.  74 

http://www.torontovitalsigns.com/vitalsigns2001/www2001/images/vital_signs.pdf
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פרק שלישי: 

מערכים מרכזיים של מדדים 
לקיימות מקומית בעולם

מערכים בינלאומיים ועל-אזוריים

 UN, European Union, :מגוון רחב של יוזמות קודמו על ידי הארגונים הבינלאומיים

להנחיה  זקוקות  עירוניות  שרשויות  ההנחה  משותפת  הללו  ליוזמות   .OECD, WHO
 — בעולם  ערים  בין  השוואה  שיאפשר  סטטיסטי  מערך  לבנות  וחשוב  מידע,  באיסוף 

רשויות  להניע  כדי  והן  בינלאומיים  לגופים  או  לשלטון המרכזי  דיווח  כדי לאפשר  הן 

מקומיות לפעול. 

המסגרת והמדדים נבנים על ידי חוקרים במוסדות הבינלאומיים, ואלה נעזרים במספר 

קטן של אנשי מקצוע מקומיים המשפיעים על התמקדות בנושאים הרלוונטיים.  

הבסיס למציאת מדדים משותפים הוא בניית חזון משותף של קיימות )חזון מקיים(. 

האחראים בערים צריכים להבין את האחריות שלהם כלפי הרמה הגלובלית, ומקבלי 

ההחלטות ברמה הלאומית צריכים לזכור את החשיבות של הרמה המקומית. 

להלן סקירה תמציתית של מערכי מדדים.

תכנית המדדים העירוניים מטעם האו"ם75

 Urban Indicators Program — The Global Urban Observatory )GUO)

על  המשתתפים  חתמו   — 1996 בשנת  באיסטנבול,   Habitat II  — האו"ם  של  בכינוס 

התחייבות "לדאוג לקורת גג מתאימה לכל" ולקדם התיישבויות אנושיות בטוחות יותר, 

בריאות יותר, חיוניות יותר, שוויוניות יותר, מקיימות ופרודוקטיביות", בשיתוף הרשויות 

המקומיות, המגזר הפרטי והקהילות. 

 United Nations ארגון המונהג על ידי ,The Global Urban Observatory )GUO(

)Centre for Human Settlements )UNCHS, הוקם כדי להשיג מטרות אלה, לבדוק את 

http://www.unhabitat.org/programmes/guo/urban_indicators.asp :75   לרשימת המדדים המלאה
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הביצועים ולהעריכם, לפתח מדדים וליצור מסד נתונים של היישומים המצליחים ביותר 

 .)Best Practices(

מדדי ה-GUO מספקים מסגרת עבודה והנחיות לאיסוף מידע ברמה העירונית על פי 

40 מדדי מפתח, בלוויית מסמכים שיש למלא, תוכנות חישוב מוכנות ואינדקס לדיווח. 

לפרויקט זה הצטרפו ערים מהעולם כולו, אך רק מעטות מהן ממדינות מתפתחות.

הדגש של מסגרת זו הוא פחות על נושאים סביבתיים ויותר על דיור, תשתיות וניהול 

מקומי, בייחוד במדינות המתפתחות.

76)European Common Indicators) האינדיקטורים האירופיים המשותפים

ערים  של  מהפרויקט  חלק   —  2000 באביב  וראשיתה  האירופי,  האיחוד  של  יוזמה  זו 

לקידום  בפעולתן  המקומיות  ברשויות  לתמוך   — היוזמה  מטרת  באירופה.  מקיימות 

קיימות. הפרויקט מגדיר מטרות ומספק מידע השוואתי על ההתקדמות באירופה. 

המדדים משקפים את הממד הכלכלי, החברתי והסביבתי, ומטרתם להגדיר מערך 

ליבה משותף לכל הרשויות המצטרפות. מדדים אלו אמורים להצטרף למדדים המוגדרים 

עירוניות התורמות  פעילויות  ולקדם  ברמה הלאומית או המקומית או ברמה מגזרית, 

לפיתוח בר-קיימא. היוזמה כוללת רשויות גדולות ופיתוח משותף של המדדים. 

 10 ובהם  סטנדרטיים,  טפסים  מפתחות  בפרויקט  המשתתפות  מהערים  קבוצות 

מדדים בסיסיים. המדדים עוסקים בשישה נושאים של קיימות. יש כ-80 משתתפים, 7 

מהם מבריטניה.

המדדים נבחרים על פי שישה עקרונות של קיימות:

שוויון ואי-הדרה חברתית  .1

ִמנהל תקין ברמה המקומית / העצמה / דמוקרטיה  .2

יחסים מקומיים / גלובליים  .3

כלכלה מקומית  .4

שמירה על הסביבה  .5

מורשת תרבותית ואיכות הסביבה הבנויה  .6

http://europa.eu.int/comm/environment/urban/common_indicators.htm   76
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של  עקרונות  לשלושה  לפחות  מקושר  להיות  עליו  "אינטגרטיבי",  להיות  צריך  מדד 

קיימות. 

נקבע מראש שייבחרו 10 מדדים משולבים המשקפים את פעילות הגומלין בין שלושה 

התקדמות  ולמדוד  מגמות  לזהות  הזמן,  בממד  להתחשב  עליהם  קיימות.  של  ממדים 

לקראת פיתוח בר-קיימא אמיתי. הפרויקט יצא לדרך בהשתתפות יותר מ-40 רשויות 

מקומיות, והיום יש כ-80 רשויות, מ-17 מדינות באירופה, הבוחנות את המדדים בפועל. 

ואלה 10 המדדים הבסיסיים שגובשו ביוזמה זו:

שביעות רצון של התושבים מהקהילה המקומית  .1

תרומה מקומית לשינוי האקלים הגלובלי  .2

3.  נגישות וניידות מקומית

נגישות לשטחים ציבוריים פתוחים וקיום שירותים מקומיים באזור  .4

איכות האוויר המקומית  .5

אופן הגעתם של ילדים אל בית הספר ובחזרה  .6

ניהול מקיים של הרשות המקומית ושל עסקים מקומיים  .7

מטרדי רעש  .8

שימושי קרקע מקיימים  .9

מוצרים המקדמים קיימות  .10

יוזמת המדדים של ערים בריאות מטעם ארגון הבריאות העולמי77

החברתי  היום  סדר  על  הבריאות  נושא  את  להעלות  כדי  נוסדה  בריאות  ערים  רשת 

והפוליטי של ערים בעולם. יש התאמה טובה בין המטרות שהרשת מקדמת לבין עקרונות 

בנות-קיימא,  ערים  של  התנועה  עם  פעולה  שיתוף  נוצר  האחרונות  בשנים  הקיימות. 

והרשת חרתה על דגלה קידום של פיתוח בר-קיימא.

עקרונות  עם  קיימות  של  עקרונות  המשלבת  מדדים  מערכת  פותחה  זו  במסגרת 

לקידום בריאות לכל.

http://www.euro.who.int/healthy-cities  :77   לאתר הבית של רשת הערים הבריאות 

http://www.euro.who.int/document/hcp/ehcpquest.pdf  :לרשימת המדדים
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78 CEROI — Cities Environment Reporting on Internet

זו יוזמה בינלאומית שמקדמת תכנית הסביבה של האו"ם )UNEP(. התכנית מבוססת 

על איסוף המידע באינטרנט.

מומלצים  מדדים  רשימת  של   )DPSIR-ל )דומה  עבודה  מסגרת  פיתחו   CEROI
)ממוקדים בנושאים סביבתיים(, עם תוכנות לאיסוף המידע בערים, לשימושן — חלק 

מהדרישה המקומית לדיווח סביבתי.

"מלמעלה  ובין  למעלה"  "מלמטה  בין  המשלבת  הגישה  פי  על  פועלת  זו  יוזמה 

למטה". 

שלמה  תכנית  אמריקה.  ובדרום  באפריקה  באירופה,  ערים  ב-25  נעשה  הפיילוט 

החלה בשנת 2000. מסגרת העבודה של CEROI מספקת מידע על 29 מדדים בסיסים 

שנראה כי הם מתאימים לכל הערים, ועוד 61 מדדים שהרשויות צריכות לבחור מתוכם. 

היוזמה הזאת לא רק נותנת הצעות למדדים, אלא גם מגבה את ההצעות ב"ספר הדרכה" 

המידע  לאיסוף  תוכן  של  תבניות  מספק  והשיטה,  הרעיונות  את  המסביר  באינטרנט 

בלוויית הנחייה יעילה. לדוגמה — הפיילוט של דרבן, דרום אפריקה, הראה שיש בשיטה 

זו כמה מגבלות.

כל הערים הפעילות בארגון CEROI משתמשות בכמה מדדים משותפים — מקבץ 

מוגבל של מדדי ליבה המאפשרים להשוות בין המאפיינים העיקריים. הביטוי לכך הוא 

השימוש באנציקלופדיית מדדים, שימוש המאפשר לקשר בין מערך הליבה של המדדים 

 90 של  מקיפה  רשימה  באנציקלופדיה  מטריצה.  בצורת  מדדים  של  אחרות  לקבוצות 

מדדים עירוניים, לפי סדר האלף-בית — מאגר שימושי לרשויות מקומיות. בנוגע לכל 

מדד יש באנציקלופדיה מידע על הרציונל, על יחידות מדידה, על אלמנטים בזמן ובמרחב 

וכן דוגמאות והערות.

LASALA )Local Authorities Self Assessment of Local Agenda)

 Internation Council for Local Enviornmtal Initiatives ארגון  מטעם  זו,  תכנית 

הערים  את  ומרשתת  העולם  ברחבי   21 מקומית  אג'נדה  של  יישום  מקדמת   ,)ICLEI(
המשתתפות.

http://www.ceroi.net/   78 

http://ceroi.net/ind/matrix.asp  :לרשימת מדדי הליבה 
http://ceroi.net/ind/all_ind.asp  :לרשימת המדדים המלאה
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תכניות הפיילוט החלו בשנת 1998. ב-2001 כבר השתתפו בהן כ-200 ערים במדינות 

אקלים  שינויי  ממשל,  בנושאי  בסיסיים  מדדים  כ-70  בתכנית  ומתפתחות.  מפותחות 

וניהול מים. המדדים נבחרו על ידי קבוצה של אנשי מקצוע טכניים מרשויות מקומיות, 

השותפים ב-ICLEI, ובהם מנהיגים, מתכננים ואנשי אקדמיה. בהמשך פותח כלי להערכה 

עצמית של רשויות מקומיות — 79Local Evaluation 21 — בתיאום עם יוזמת המדדים 

האירופיים המשותפים שתוארה למעלה.

Urban Audit

זו יוזמה של הנציבות האירופית, ומשתתפות בה 258 ערים במדינות האיחוד האירופי 

שנעשה  פיילוט  בעקבות  פותחה  היוזמה  לאיחוד80.  להצטרף  המועמדות  במדינות  וכן 

באירופה  ערים  בין  השוואה  בני  נתונים  שאיסוף  הראה  הפיילוט   ;2000-1997 בשנים 

ישים ומועיל. מטרת היוזמה — לאפשר לראשי הערים להשוות בין עריהם לערים אחרות, 

מדדים  כוללת  היוזמה  ברמה המקומית.  המדיניות  איכות  ולשפר את  מניסיונן  ללמוד 

בתחומים האלה:

דמוגרפיה  .1

חברה  .2

כלכלה  .3

השתתפות הציבור  .4

הכשרה וחינוך  .5

סביבה  .6

ניידות ותחבורה  .7

חברת מידע  .8

תרבות ופנאי  .9

http://www.localevaluation21.org/   79

http://www.urbanaudit.org/index.aspx   80
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יוזמות ברמת המדינה

)Local Quality of Life Indicators) בריטניה

פיתוח מערכת המדדים המקומיים בבריטניה הוא חלק מהמדיניות של פיתוח בר-קיימא 

של  במערכות  קיימות  שיקולי  הפנמת  של  העיקרון  יישום  במסגרת  הלאומית,  ברמה 

.)mainstreaming-קבלת ההחלטות בכל הרמות של המערכת )עקרון ה

האסטרטגיה החדשה לפיתוח בר-קיימא בבריטניה )מרס 2005( מבוססת על חמישה 

עקרונות81:

חיים במסגרת מגבלות הסביבה —   .1

עלינו לכבד את גבולות השימוש האפשרי במשאבי הסביבה ובמגוון הביולוגי, כדי 

לשפר את מצב הסביבה ולהבטיח כי משאבי הטבע החיוניים לעצם קיומנו אינם 

נפגעים ויישארו כך גם למען הדורות הבאים.

הבטחת חברה חסונה, בריאה וצודקת —   .2

עלינו לספק את הצרכים המגוונים של בני האדם היום ובעתיד, לקדם את רווחתם, 

ולשמור על מרקם חברתי שלם המותיר מקום ומזמן אפשרויות לכל.

השגת כלכלה מקיימת —   .3

לכל;  ושגשוג  הזדמנויות  המעניקה  ובת-קיימא,  יציבה  חזקה,  כלכלה  לבנות  עלינו 

)המזהם  לבעיות  הגורמים  על  מוטלות  וסביבתיות  חברתיות  עלויות  שבה  כלכלה 

משלם(, ושימוש יעיל במשאבים מתומרץ בה. 

קידום ִמנהל תקין ושלטון קשוב לצורכי האזרח —   .4

עלינו לפעול לקידום ִמנהל השתתפותי בכל רמות החברה, ִמנהל הרותם לתהליך את 

היצירתיות, האנרגיה והמגוון של האנשים המשתתפים בו.

שימוש שקול ומושכל במדע —   .5

וליישם מדיניות על בסיס עדויות מדעיות מוצקות, מתוך התחשבות  עלינו לפתח 

באי-ודאות מדעית )באמצעות עקרון ההיזהרות( ומתוך הקשבה לעמדות הציבור.

 HM Government, UK Government Sustainable Development Strategy: Securing the Future,   81

HMSO, 2005.  http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/uk-strategy/index.htm
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איור 6: אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא בבריטניה: חמישה עקרונות חדשים 

המקומיות  ברשויות  לקיימות  המדדים  מערכת  את  לבנות  כדי  יחד  חברו  גופים  כמה 

 .82  Audit Commission  — עצמאי  ציבורי  בקרה  גוף  הוא  העיקרי  הגוף  בבריטניה. 

מטרת העל של גוף זה היא לוודא שכסף ציבורי מושקע באופן כלכלי, ביעילות, לשיפור 

השירות לאזרח. בתוך כך עוסק Audit Commission גם בניטור בתחומים רבים, ובהם 

 Audit ידי   על  פורסמה  לקיימות  תחום איכות החיים — הקיימות. מערכת המדדים 

Commission בפעם הראשונה בשנת 2002.

 .83)ODPM( בריטניה  של  הממשלה  ראש  סגן  של  משרדו  הוא  השני  החשוב  הגוף 

 ,)sustainable communities( היא ליצור קהילות בנות-קיימא ODPM מטרת העל של

ההתנדבותי  המגזר  עסקיים,  גופים  מקומיות,  רשויות  ממשלתיים,  גופים  עם  בשיתוף 

והקהילות עצמן. 

www.audit-commission.gov.uk :82  אתר אינטרנט

www.communities.gov.uk :83  אתר אינטרנט

חיים במסגרת מגבלות הסביבה

כיבוד המגבלות של הסביבה, המשאבים 
והמגוון הביולוגי של כדור הארץ, כדי 

לשפר את הסביבה ולהבטיח שמשאבי 
הטבע החיוניים לקיומנו לא ייפגעו ויעמדו 

גם לרשות הדורות הבאים

הבטחת חברה חסונה, בריאה 
וצודקת

סיפוק מגוון הצרכים של אנשים 
בקהילות היום ובעתיד, קידום רווחתם 

ושמירה על מרקם חברתי שלם, המותיר 
מקום ומזמן אפשרויות שוות לכל

השגת כלכלה מקיימת

בניית כלכלה חזקה, יציבה 
ובת-קיימא, המעניקה שגשוג 

והזדמנויות לכל — כלכלה 
שבה עלויות חברתיות 

וסביבתיות מוטלות על גורמי 
הנזקים )המזהם משלם(, 

ושימוש יעיל במשאבים 
מתומרץ בה

קידום מנהל תקין 
ושלטון קשוב לצורכי 

האזרח

קידום פעיל של מנהל 
השתתפותי בכל רמות 

החברה, הרותם לפעולה את 
היצירתיות, האנרגיה והמגוון 

של האנשים המשתתפים 
בתהליך

שימוש שקול ומושכל 
במדע

פיתוח ויישום מדיניות 
על בסיס עדויות מדעיות 

מוצקות, מתוך התחשבות 
באי-ודאות מדעית )באמצעות 

עקרון ההיזהרות( ומתוך 
הקשבה לעמדות הציבור 

והתחשבות בערכיו
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שותפים  עוד   .84)Defra( הכפר  וענייני  המזון  הסביבה,  מחלקת  הוא  השלישי  הגוף 

השכונתית  ההתחדשות  ויחידת   )ONS( לאומית  לסטטיסטיקה  המשרד  בפרויקט 

.)NRU(

אין חובה חוקית להשתמש במדדים לקיימות, אך הגופים הללו מעודדים מאוד את 

הרשויות המקומיות לאמץ את המערך ולהוסיף לו מדדים הרלוונטיים לכל רשות.

מטרת המדדים

ללמוד  הייתה  המטרה  בבריטניה.  ניטור  של  ארוכה  מסורת  על  נשען  המדדים  פיתוח 

מהקיים ולבנות עבור הרשויות המקומיות מערך חזק של מדדים כלל-ארציים המקושרים 

למדיניות. מערך המדדים משלים את מדיניותה של ממשלת בריטניה בכמה תחומים שבהם 

היא מנסה לעזור לרשויות המקומיות בבניית קהילות בנות-קיימא. מערך זה קומפקטי 

בו  שהמדדים   ,BVPI )best value performance indicators( של  מהמערך  יותר  הרבה 

מודדים בעיקר את ביצועי הרשויות. מערך זה נותן תמונה כללית בחטף, כדי שהרשויות 

יוכלו ליצור תמונה מקומית של איכות החיים, יוכלו להשוות את עצמן לרשויות אחרות, 

נתונים לאסטרטגיות של קיימות  ליצור בסיס  ואת מודעות הציבור,  לעודד את הדיון 

שינוי  ולהעריך  לבחון  מקומיות,  ועדיפויות  מטרות  ולהצדיק  להציב  לבחון,  מקומית, 

לאורך זמן ולהעצים שיתוף פעולה85. 

יצירת מערכת המדדים ועדכונה

בעקבות  בעיקר  שינויים,  נעשו   2002 משנת   Audit Commission של  המקורי  במערך 

בחינת מערכים אחרים, סקירת ספרות והתייעצויות עם משרדי הממשלה. מערך חדש, 

נוספים  מדדים  לפתח  מנסים  הגופים  שלושת   .2005 באוגוסט  פורסם  מדדים,   45 ובו 

בתהליך מתמשך. הכוונה היא שכל רשות תאמץ את מערך המדדים, ותעצב אותו לפי 

צרכיה על ידי הוספת מדדים הרלוונטיים לה. 

www.defra.gov.uk :84  אתר אינטרנט

 Local quality of life indicators — supporting local communities to become sustainable,   85

Audit Commission, August 2005.  http://www.audit-commission.gov.uk/reports/NATIONAL-
REPORT.asp?CategoryID=&ProdID=0D488A03-8C16-46fb-A454-7936FB5D5589 
http://www.audit-commission.gov.uk/reports/NATIONAL-REPORT. האינדיקטורים:   לרשימת 
asp?CategoryID=&ProdID=0D488A03-8C16-46fb-A454-7936FB5D5589&SectionID=sect20#tar

get5
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ניו זילנד

בניו זילנד חלה חובה של ניטור לפי "חוק ניהול המשאבים" )RMA(. המשרד לאיכות 

לפי  אותו  לשנות  אמורה  רשות  וכל  מדדים,  של  ליבה  מערך  קובע   86)MFE( הסביבה 

צרכיה. אין מערך מחייב, אך יש חובת ניטור ודיווח.

מערכת  בבניית  ומנחה  לנטר  כיצד  הרשויות  את  מנחה  הסביבה  לאיכות  המשרד 

)Environmental Metadata Framework(. הניטור מתבצע שם תמיד על פי  הניטור   

המטרות שהוצבו.

המשרד לאיכות הסביבה בניו זילנד חתם על הסכם שיתוף מידע עם כל 16 הרשויות 

המקומיות. בהסכם יש לוחות זמנים לדיווח על כל מדד. בד בבד הוקמו שם כמה פורומים 

אזוריים האוספים מדדים מרשויות באזור.

אלמנט מעניין בניו זילנד הוא השונות התרבותית. המשרד לאיכות הסביבה פועל 

ביצירת מדדים המשקפים את הערכים הסביבתיים של  בשיתוף עם המיעוט המאורי 

המאורים.

יוזמות ברמת העיר או האזור

87)Sistema Municipal d’Indicadors)  קטלוניה, ספרד

בקטלוניה נבחרו 30 מדדי ליבה וחולקו לשלוש קבוצות עיקריות: 13 מדדים מבניים, 

11 מדדי זרימה ו-6 מדדים של איכות סביבה. באזור זה יש דוגמה טובה לשיתוף פעולה 

בין יישובים קטנים — הם עובדים יחדיו ברשת כדי לשפר את רמת הקיימות באמצעות 

שימוש במדדים מקומיים לקיימות.

בקידום  שעסקו  בינוניות,  ורשויות  קטנות  רשויות  בקרב  הגובר  העניין  בעקבות 

 — בר-קיימא  לפיתוח  הרשות  את  ברצלונה  מחוז  הקים  בר-קיימא,  לפיתוח  מודלים 

XARXA. הרשות אושררה בשנת 1997 על ידי האספה האזורית, בהשתתפות 118 רשויות 
מקומיות. המדדים לקיימות מקוטלגים על בסיס משותף ככל האפשר, במטרה לעורר 

www.mfe.govt.nz :86 אתר אינטרנט

 Ravetz, Joe et al. (2001). Local Sustainable Development Indicators — an inventory of initiatives, 87

Centre for Urban & Regional Ecology, Manchester University.  http://www.diba.cat/xarxasost/indi/
 home.asp
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דיון ולאפשר השוואה בין רשויות מקומיות. המדדים משמשים גם למיקוד הדיון בדרכים 

הטובות ביותר להתמודדות עם בעיות סביבה ופעילות פיתוח. 

 88)Stockholm Agenda 21) שטוקהולם, שוודיה

בשטוקהולם משתמשים במקבץ של 17 מדדים המחולקים לארבע קטגוריות: סביבה, 

כלכלה, חברה ודמוקרטיה. 

בתכנית  משתמשים  והם  בשטוקהולם,  עירוניים  רבעים   18 הם  המשתתפים 

אינטראקטיבית לשיתוף הציבור. המדדים מקוטלגים לפי ארבעת עמודי התווך לפיתוח 

בר-קיימא )הכוללים דמוקרטיה(.

בריסטול, בריטניה

העיר בריסטול בבריטניה היא מהערים החלוצות בעולם בפיתוח מדדים לקיימות. בשנת 

1995 פרסמה מועצת העיר מערך של יותר מ-60 מדדים שיצרה; בריסטול היא דוגמה 

לאיסוף מערכים של מדדים ולניטור רציף שלהם. נוסף על עיסוקה במדדים לקיימות, העיר 

עוסקת גם בניטור ביצועיה באמצעות מערכת Best Value. בשנת 2000 חתמה בריסטול, 

מקומיות:  לרשויות  כלל-אירופיים  מדדים   10 למדידת  תכנית  על  עיריות,   85 עוד  עם 

שביעות רצון מהשכונה; פליטת פחמן דו-חמצני; תנועת נוסעים; נגישות לשירותים ולחלל 

הציבורי; איכות אוויר; הדרך לבית הספר; ארגונים עם מערכת ניהול סביבתית וחברתית; 

מטרדי רעש; שימושי קרקע מקיימים ומוצרים בני-קיימא. כאשר העיר הצטרפה בשנת 

2001, מרצונה, לתכנית הפיילוט הלאומית של מדדי הקיימות המקומית, כבר היו בידיה 

נתונים של כמה שנים על חלק גדול מהמדדים המבוקשים. 

כ-150  של  מדידה  וכן  האוכלוסין,  ממפקד  מידע  גם  בפרויקט  משלבת  בריסטול 

משתנים שהמידע עליהם נאסף בסקר של איכות חיים שהעירייה עורכת בכל שנה. בשנת 

2005 התבססו התוצאות על כ-6,800 שאלונים שמילאו תושבי העיר )בעיר כ-390,000 

נפש, והיא מחולקת ל-35 רבעים(. המידע מהמפקד ומהסקר מספק נתונים ברמת הרובע, 

והוא מאפשר למפות ולבחון מגמות בתוך העיר.

בדוח יש גם השוואה בין 35 רובעי העיר ומובאים בו המדדים העיקריים לכל רובע. 

אי-שינוי(,  או  הרעה  )שיפור,  הסימן  באמצעות  המגמות  של  השוואה  מוצגת  במבוא 

http://www.miljobarometern.stockholm.se/default.asp?mp=EP :88   שם.  וכן 

http://www.miljobarometern.stockholm.se/mainall.asp?mp=EP  :לרשימת המדדים המלאה
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בגוף הדוח מובאות מפות העיר לפי רבעים, ובנספח מובאים הנתונים, ובתוכם מספר 

המשיבים על השאלון בכל רובע. בשנת 2005 יצא דוח משלים — מדדים למיעוטים — 

הסוקר את המדדים העיקריים הנוגעים לקבוצות מיעוט: צעירים וילדים, זקנים, נכים, 

להשתתף  ולארגונים  לתושבים  מציעה  בריסטול  עיריית  אתניים89.  ומיעוטים  שחורים 

של  רמות  ארבע  יש  חשובים.  להם  הנראים  מדדים  ולהציע  המדדים,  גיבוש  בתהליך 

מדדים, עם מידות מעורבות שונות של הציבור, ויש מדדים שהציבור בוחר ומנטר. כמו 

כן, במשך חודשיים לפני השלמת הדוח השנתי, מתקיים תהליך של התייעצות עם הציבור, 

בהשתתפות כאלף תושבים90.

סנטה מוניקה, ארה"ב 

העיר סנטה מוניקה אינה מסתפקת בקביעת מדדים — היא קובעת לעצמה גם תאריכי 

יעד לשיפורם. פרויקט "העיר המקיימת" בסנטה מוניקה החל ב-1992. שנתיים לאחר 

מכן פרסמה העירייה תכנית פעולה ובה מטרות מוגדרות ויעדים. כדי לבקר את מידת 

ההתקדמות לעבר הקיימות, פותחו מדדים כמותיים ונקבעו יעדים שהעיר שואפת להגיע 

 .2 1. שימור משאבים;  נגעו לארבעה תחומים:  2000. המדדים  אליהם בשנת היעד — 

תחבורה; 3. מניעת זיהום ושמירה על בריאות הציבור; 4. פיתוח קהילתי וכלכלי. 

לאחר שבע שנות יישום הושגו יעדים רבים, והיו מדדים שאף שופרו מעבר ליעד. 

ואולם פעולות רבות בעיר המשיכו להשפיע לרעה על בריאות הציבור ועל הסביבה, והיו 

גם יעדים חברתיים שלא הושגו. אי לכך חיפשו דרכים לשיפור התכנית, בד בבד עם קביעה 

עניין רבים בקהילה. הוקמה קבוצת  יעד חדשים. בתהליך השתתפו בעלי  של תאריכי 

עבודה שהשתתפו בה נציגי ממשל, נציגים של החברה האזרחית ונציגים של הקהילה 

סוגים של  פי שלושה  על  העסקית. הקבוצה בחנה מגמות ארוכות טווח של הקיימות 

הון: ההון הטבעי — הסביבה הטבעית והמשאבים הטבעיים; ההון האנושי והחברתי — 

האוכלוסייה;  של  והבריאות  החינוך  לרמת  בקהילה  אנשים  בין  והאמון  הקשר  מידת 

ההון הפיננסי וההון הבנוי — סחורות, בניינים, תשתיות, מקורות מידע, רווחים וחובות. 

הקבוצה הציעה מערך חדש של מדדים, ואלה שונו ושופרו בשיתוף הציבור. התוצאה — 

תכנית מעודכנת של "עיר מקיימת" ומערך חדש של מדדים ויעדים91.

http://www.bristol.gov.uk/ccm/content/Council-Democracy/Statistics-Census-Information/ 89

minorities-report-2005.en

 .Sommer, Florian et al. (2003). Making Indicators Count, New Economic Foundation   90

http://santa-monica.org/epd/scpr  :91   לאתר העיר המקיימת 

http://www.smgov.net/epd/scp/matrix.htm  :למטריצת המדדים
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התהליך הניב תוצאות חשובות, לדוגמה — בשנת 1999 הייתה סנטה מוניקה לעיר 

הראשונה בארה"ב המשתמשת בחשמל מאנרגיה מתחדשת לכל מתקני העירייה. העיר 

מפעילה תכניות חלוציות במדיניות הרכש ובצמצום השימוש בחומרים רעילים. 

יוזמות שמובילה החברה האזרחית

  )Ecosistema Urbano) איטליה

 103 של  הסביבתית  הקיימות  מידת  את   ,1994 מאז  לשנה,  אחת  סוקר  זה92  פרויקט 

עיריות באיטליה. הפרויקט מובל על ידי Legambiente, הארגון הסביבתי הגדול ביותר 

באיטליה, בשיתוף עם  מכון מחקר ועם אמצעי התקשורת. קרן Life תומכת בפרויקט.

)באמצעות  סביבתיים  פרמטרים   125 אודות  על  מידע  הפרויקט  מכנס  שנה  בכל 

שאלונים וראיונות המופנים לערים, ועל בסיס מידע סטטיסטי ארצי(. 26 מדדים לפיתוח 

בר-קיימא, על פי הגישה P-S-R )לחץ-מצב-תגובה(, משמשים להערכת מידת הקיימות 

של הערים.

הרכיבים  כל  את  בחשבון  מביאים   Ecosistema Urbano את  המדדים המשמשים 

הסביבתיים העיקריים: אוויר, מים, אשפה, תחבורה, שטח ירוק ציבורי, אנרגיה ומדיניות 

סביבתית ציבורית ופרטית.

)Sustainable Seattle) ארה"ב

הגישה של יוזמות קהילתיות בארה"ב מפותחת מאוד. יש בארה"ב דוגמאות רבות, אך 

של  קבוצה  הובילה  בסיאטל  הפרויקט  את   .93 Sustainable Seattle היא  בהן  הבולטת 

וארגונים חוץ-ממשלתיים, והם  יחידים  מתנדבים מארגונים מרכזיים, עסקים, אנשים 

ונציגים של העירייה  לא נקשרו לממשל המקומי )אף שהממשל סיפק מקומות מפגש, 

והמחוז השתתפו במפגשים(. 

קיימות.  של  מרכזיים  לנושאים  המודעות  את  להגביר  הייתה  היוזמה  של  המטרה 

הערכת מצב הקיימות החלה בשלב מוקדם של התהליך — כלי שנועד לעזור למקד את 

http://www.ambienteitalia.it/chisiamo_engl/pdf/Ecosistema_2005_EN.pdf   92

http://www.sustainableseattle.org  :93  לאתר הבית של הפרויקט

http://www.sustainableseattle.org/Programs/RegionalIndicators/19  :לדוח הכולל את האינדיקטורים
98IndicatorsRpt.pdf
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ההתייחסות וליצור הבנה בין מגוון רחב של שותפים94. ב-1993 פרסם הארגון רשימה 

של 20 מדדים. אחרי חמש שנות עבודה ואחרי שורה של פשרות יצרה הקבוצה רשימה 

סופית של 40 מדדים )מתוך 99 שהועלו בתחילה(, ואלה פורסמו לציבור. בהמשך אימץ 

הממשל של סיאטל את המדדים הקשורים ישירות למדיניות95. 

מדדים מקומיים בישראל

דרכו.  בראשית  עדיין  מקומיות  ברשויות  בר-קיימא  לפיתוח  המדדים  פיתוח  בישראל 

נתאר כאן את היוזמות הקיימות בישראל.

ערים בריאות

הכנה  הנחיות   )2006( נכתבו  זו  במסגרת  בריאות".  "ערים  הוא  בפרויקטים  הוותיק 

לפרופיל עירוני — בסיס לתכנון אסטרטגי לפיתוח הבריאות והקיימות96. כתבו ועדכנו 

ורה אדלר, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר  זו ד"ר  גרסה 

מהאגף  מלוביצקי,  דרורה  ד"ר  הציבור,  לבריאות  הספר  ובית  מהדסה  דונחין,  מילכה 

לרפואה ציבורית ומתאמת העיר הבריאה תל אביב, וגב' ענת שמש, מתחום תכנון סקרים 

והערכה במשרד הבריאות. רשת ערים בריאות בישראל פועלת מאז 1990. הרשת היא 

חלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום בריאות האוכלוסייה 

וצמצום פערי הבריאות בה. לכל אחת מהרשויות החברות ברשת יש מחויבת פוליטית 

להפוך למציאות את החזון "בריאות לכל"� כל רשות מתחייבת לאמץ את העקרונות 

והדורות הבאים  יוכל הדור הנוכחי  והאסטרטגיות לפיתוח הבריאות והקיימות, למען 

ליהנות מבריאות ומאיכות חיים טובה יותר. הרשות מתחייבת לפעול לשיפור הגורמים 

גורמים סביבתיים, חינוכיים, חברתיים ואחרים.  המשפיעים על בריאות התושבים — 

כמו כן יש לה מחויבות לפעול בשותפות עם כל המגזרים בחברה.

 AtKisson A (1996, 1999) reproduced in Satterthwaite, D Ed. (1999) The. Earthscan Reader in  94

,Sustainable Cities, Earthscan, 1999, London

 Brugmann, J. (1997, 1999). Is there method on our measurement? The use of indicators in   95

 local sustainable development planning, in D. Satterthwaite (Ed.) (1999). The Earthscan Reader in
.Sustainable Cities, Earthscan, London. Reprinted from Local Environment, 20(1), February 1997

96  ורה אדלר, מילכה דונחין, דרורה מלוביצקי וענת שמש )2006(. פרופיל עירוני כבסיס לתכנון אסטרטגי 

לפיתוח הבריאות והקיימות.
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כדי לקיים את כל אלה מתחייבת העיר הבריאה להכיר תחילה את מצב הבריאות 

של אוכלוסייתה על כל רבדיה, להכיר את המאפיינים החברתיים-כלכליים והסביבתיים 

ואת  בעיר  השירותים  את  להכיר  והבריאותיים,  החברתיים  הפערים  את  לזהות  בעיר, 

השימוש בהם ולהעריך את מידת התאמתם לצורכי האוכלוסייה. 

פרופיל (בריאות( עירוני משתמש בצילום המצב הקיים ברשות המקומית כבסיס לתכנון 

אסטרטגי של העיר — לקידום בריאות אוכלוסייתה, להשגת "יעדי הבריאות לכל במאה 

ה-21" ולקביעת מדיניות לפיתוח בר-קיימא.  

לפעולה  ולהמריץ  שיפור  הטעונים  תחומים  ולזהות  בעיות  לאתר   — הדוח  מטרת 

בנושא. כמו כן עשוי הדוח לאתר תחומים "חזקים" או קבוצות שעשויות לתרום לחוזקה 

 — משתפים  עבודה  דפוסי  ליצירת  מנוף  משמש  העירוני  הפרופיל  הכנת  הרשות.  של 

ליישום  חיוני  כלי  אפוא  משמש  העירוני  הבריאות  פרופיל  תושבים.  ועם  מגזרים  בין 

 .)Local Agenda 21( 21-עקרונותיה של העיר הבריאה וליצירת סדר יום מקומי למאה ה

נתוני הפרופיל עשויים לשמש בסיס ליישום אמנות בינלאומיות דומות.

מדדים מקומיים לפיתוח בר-קיימא בדגש איכות סביבה 

עבודת מחקר שנעשתה באוניברסיטת חיפה עסקה בשאלה מהם המדדים אשר ישקפו 

נכונה פיתוח בר-קיימא, בדגש איכות הסביבה, ברשויות המקומיות?97 

המטרות שהוצבו למחקר:

נוהלי עבודה וטיפול בנושאי איכות  פיתוח מערכת מדדים שתהיה בסיס לקביעת   .1

הסביבה ברשויות המקומיות

ברשויות  הסביבה  איכות  מצב  להערכת  כמותיים,  כלים  בעזרת  הידע,  קידום   .2

המקומיות 

מקומיות  רשויות  בין  הסביבה  איכות  מצב  של  השוואה  שיאפשרו  כלים  מציאת   .3

שונות

97 יעל אתר, אתי ציילר-גנדלר ושלמה כץ )אופירה אילון מנחה, בוריס פורטנוב יועץ מקצועי( )אוקטובר 

2004(. מדדים לפיתוח בר קיימא בדגש איכות סביבה ברשויות המקומיות. חיפה.
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הנחות המחקר:

1.  פיתוח מדדי איכות סביבה הוא חלק מתהליך מובנה של מדיניות בת-קיימא. מדדים 

אלה מאפשרים בקרה וזיהוי מגמות של התהליכים ומאפשרים דיווח מהימן על מצב 

איכות הסביבה באזור.

מדדים הם סמנים שנועדו להצביע על המגמות ולהראות באיזו מידה הן תואמות   .2

את ההתקדמות לפיתוח בר-קיימא או סותרות אותה. לשם כך הם צריכים להיות 

רלוונטיים, פשוטים, אמינים וניתנים למעקב. 

אפשר להתבסס על מערכות מדדים לרשויות מקומיות שפיתחו גופים בינלאומיים,   .3

לאחר התאמתן לתנאי הרשויות המקומיות בישראל.

יש  אלו,  לבעיות  פתרונות  לקדם  כדי  ומים.  קרקע  במשאבי  מחסור  שורר  בארץ   .4

לזהות את הרכיבים של פיתוח בר-קיימא ושל איכות הסביבה, ולהרחיב את הטיפול 

בנושאים אלה במערך הקיים.

אזור המחקר:

המחקר מתייחס לכלל הערים במדינת ישראל מבחינת איסוף נתונים )השאלונים הופצו 

ברחבי הארץ(, אולם יישום המדדים שיתקבלו בחלק הראשון של המחקר ייעשה ברשויות 

המקומיות בית שאן וכרמיאל.

הבחירה בכרמיאל ובבית שאן ליישום תוצאות המחקר נובעת מכמה סיבות:

הן שונות זו מזו בדירוג החברתי-כלכלי.  .1

הן מציגות עיר מתוכננת לעומת עיר לא מתוכננת.  .2

שתיהן ערים באותו מחוז, מחוז הצפון.  .3

של  יש תקן  לכרמיאל  איכות הסביבה.  בנושאי  הפעילות  בהיקף  מזו  זו  שונות  הן   .4

ניהול איכות סביבה — ISO 14001, ואילו לבית שאן אין תקן כזה.

המלצות המחקר:

כדי ליישם את רעיון הקיימות, יש לשתף את הציבור בבחירת המדדים. תהליך מיון   .1

המדדים במחקר זה נעשה על ידי הפצת שאלון מומחים — צריך להפיץ שאלון דומה 

בקרב הציבור הרחב ולבדוק אם ייבחרו מדדים שונים מאלה שנבחרו. 
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המדדים שהתקבלו יכולים לשמש מדדי ליבה לרשויות הנתונות בתהליך של קידום   .2

פיתוח בר-קיימא ושל שיפור איכות הסביבה, אולם יש להרחיבם ולהחליט על סקלה 

מוסכמת, ברורה ומדידה של ערכים לכל מדד.

ראוי לבחון עוד שיטות לבחירת מדדים, באמצעות שיתוף הציבור בקביעת המדדים   .3

מהשלבים הראשונים של התהליך. תהליך כזה יוביל לקביעת מדדים רלוונטיים לכל 

רשות.

פיתוח  ברמות  ערים  בשתי  בדיקה  נערכה  שהתקבלו,  המדדים  יישום  את  לבחון  כדי 

שונות. לצורך קבלת המידע נערך ריאיון עם ראשי הרשויות: 

עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל במשך כ-15 שנה, המשמש גם יו"ר מרכז השלטון   .1

המקומי, הוא בעל ראייה רחבה בתחום המוניצפלי.  

ג'קי לוי, ראש עיריית בית שאן, נכנס לתפקיד בעקבות בחירות בשנת 2003.   .2

על המדדים הנבחרים, לבחון את  בריאיון התבקשו ראשי הרשויות לחוות את דעתם 

יכולת יישומם ברשויות שלהם ולבחון את זמינות הנתונים על פי המדדים הנבחרים. 

הטבלה להלן מציגה את ריכוז התוצאות של הראיונות.

בית שאן כרמיאל

עומדת בתקן משרד הבריאות עומדת בתקן משרד הבריאות  איכות מי השתייה

7,000 שטח העיר וכ-1,000 
דונם שטח ציבורי פתוח

24,000 שטח העיר וכ-1,400 
שטח ציבורי פתוח 

יחס השצ"פים לשטח 
הבנוי (בדונם(

השקעה רבה, יותר מ-50%, 
והכל מהממשלה — אחת 

מ-15 ערים לטיפול נקודתי 
של משרדי הממשלה  

15% מתקציב הרשות שיעור ההשקעה בתשתיות 
מתוך תקציב הרשות

17,500 בני אדם על 7,000 
דונם. צפיפות נמוכה

בבנייה רוויה )צפופה, יותר 
מ-2 יחידות דיור לדונם( — 
כ-2/3. כ-1/3 בנייה פרטית, 

צמודת קרקע 

צפיפות האוכלוסין

השקעה רבה, מקבלים כסף 
מהממשלה

15% שיעור ההשקעה בחזות פני 
העיר מתוך תקציב הרשות

בינונית גבוהה שביעות רצון התושבים 
מהרשות

טבלה 2: יישום המדדים הנבחרים בשתי הרשויות
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שני ראשי הערים הסכימו כי חשוב מאוד שיהיו מדדים המשקפים את מצב הסביבה 

והסכימו עם קבוצת המדדים שנבחרו )פרט לשני מדדים שאינם רלוונטיים בבית שאן; 

בשל השתייכות הרשות לפרויקט טיפול נקודתי של משרדי הממשלה, רוב התקציבים 

להשקעות בחזות פני העיר ובתשתיות מגיעים ממשרדי הממשלה השונים(.

נתוני רשויות מקומיות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה98

בסקירה להלן מוצגים סוגי המידע והפרסומים הזמינים על רשויות מקומיות בלשכה 

מקומית,  רשות  של  ברמה  רק  זמינים  הנתונים  רוב  )למ"ס(.  לסטטיסטיקה  המרכזית 

והם מתקבלים ברובם לאו דווקא מהרשות המקומית עצמה. רובם מבוססים על נתונים 

מנהליים.

הרשויות המקומיות בישראל

פרסום שנתי משותף למשרד הפנים וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מכיל עיבוד של 

נתונים — פיזיים ופיננסיים — של הרשויות המקומיות בישראל.

)אוכלוסייה,  בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מיחידות  נאספים  הפיזיים  הנתונים 

תחבורה, בינוי, איכות סביבה ועוד( וממקורות חוץ )ביטוח לאומי, נציבות המים ועוד(.

הנתונים הפיננסיים מתקבלים מהאגף לביקורת במשרד הפנים.

הנתונים המופיעים בפרסום מקיפים כמעט את כל מגוון הנתונים שברשות הלמ"ס 

על רשויות מקומיות.

עירייה,  סוגים:  שלושה  לפי  המקומית  הרשות  ברמת  ומוצגים  נאספים  הנתונים 

מועצה מקומית, מועצה אזורית. אין נתונים על יישוב בתוך מועצה אזורית�

הנתונים המופיעים בפרסום:

כללי — סמל רשות, מחוז, מעמד מוניציפלי, שנת תחולתו של המעמד המוניציפלי  p

שימושי קרקע — סיווג שימושי הקרקע ברשות המקומית )יפורט בהמשך(  p

המרכזית  הלשכה  וסביבה,  חקלאות  תחום  של  בכיר  מרכז  יגור-קרול,  עמית  ידי  על  נכתב  זה  98 פרק 

לסטטיסטיקה.
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אשכול חברתי-כלכלי — אפיון הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתית-כלכלית   p

של האוכלוסייה )יפורט בהמשך(

נתונים דמוגרפיים —   p

אוכלוסייה, כולל התפלגות לפי מין, גיל ודת  ◆

שיעור הגידול של האוכלוסייה  ◆

תנועה טבעית — לידות, פטירות, פטירת תינוקות, סה"כ ריבוי טבעי  k

מאזן הגירה ומאזן הגירה פנימית, כולל התפלגות לפי מין וגיל  k

השתקעות ראשונה של עולים — היישוב הראשון שהעולים הופנו אליו  k

שכר ורווחה —   p

מקבלי דמי אבטלה, כולל אלה מהם שנשלחו להכשרה מקצועית  ◆

מקבלי קצבאות זקנה ושארים   ◆

מקבלי הבטחת הכנסה  ◆

מקבלי גמלת סיעוד  ◆

מקבלי גמלת נכות כללית  ◆

מקבלי גמלת ניידות  ◆

מקבלי גמלת נכות מעבודה וגמלת תלויים   ◆

מבוטחים בקופת חולים — התפלגות לפי הקופות השונות  ◆

מקבלי קצבת ילדים  ◆

השכר החודשי והשכר השנתי הממוצע של שכירים, כולל התפלגות לפי מין   ◆

ושיעור השינוי הריאלי לעומת השנה הקודמת

מספר השכירים  ◆

מספר העצמאים  ◆

הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, כולל שיעור העצמאים המשתכרים   ◆

עד מחצית השכר הממוצע 

מדד אי-שוויון לשכירים (ג'יני( — מעריך את אי-השוויון בחלוקת ההכנסות.   ◆

החישוב מבוסס על מיון האוכלוסייה הנתונה לפי הכנסות הפרטים, על פי השכר 

הממוצע לחודש.

חינוך —   p

ביניים  (חטיבות  ועל-יסודיים  יסודיים  ספר  בתי  על  פיזיים  נתונים   ◆

ותיכונים(:

מספר בתי הספר  k

מספר הכיתות  k
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מספר התלמידים  k

מספר ממוצע של תלמידים בכיתה  k

הזכאים  ומתוכם  י"ב,  תלמידי  כלל  מתוך  בגרות  לתעודת  הזכאים  שיעור   ◆

שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות

בנייה ודיור —  p

שטח הבנייה — מתוכו השטח למגורים  ◆

מספר התחלות הבנייה  ◆

מספר השלמות הבנייה  ◆

מספר הדירות למגורים, לפי חיובי ארנונה  ◆

תשתיות ושירותים עירוניים —  p

אורך  נתוני   — כבישים  של  ושיקום  הרחבה  חדשים,  כבישים  של  סלילה   ◆

ושטח

הנחת צינורות — מים, ביוב, תיעול  ◆

פסולת מוצקה — ביתית, מסחרית וגזם — כמות )ק"ג( ליום לנפש  ◆

מים —  p

סה"כ תקבולי מים — סיכום תקבולי הפקה ותקבולי קנייה  ◆

סה"כ פחת — ההפרש בין סך כל התקבולים לסך כל הצריכה  ◆

סה"כ צריכה — לפי ייעוד: צריכה עירונית, תעשייתית וחקלאית  ◆

סה"כ צריכה עירונית לפי ייעוד — למגורים, לחינוך ולספורט, לגינון ציבורי   ◆

ולבנייה

תחבורה —   p

סה"כ כלי רכב מנועיים  ◆

רמת מינוע  ◆

סה"כ מכוניות פרטיות  ◆

גיל ממוצע של רכב פרטי  ◆

כלי  ל-1,000  ושיעור  תושבים  ל-1,000  שיעור   — נפגעים  עם  דרכים  תאונות   ◆

רכב

נתוני ביצוע התקציב —   p

הכנסות — הכנסות שוטפות   ◆

הכנסות לפי ייעוד — חינוך, רווחה, מפעל מים  ◆

הכנסות לפי מקור — עצמיות, השתתפות ממשלה  ◆
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הוצאות  ◆

הוצאות לפי ייעוד — חינוך, רווחה, קניית מים  ◆

הוצאות לפי סוג  ◆

עודף/גירעון בתקציב הרגיל  ◆

אפיון הרשויות המקומיות וסיווגן לפי הרמה הכלכלית-חברתית של האוכלוסייה מבוסס 

על עבודה משותפת של משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והוא מתעדכן 

מדי תקופה.

המונח רמה חברתית-כלכלית )או רמה סוציו-אקונומית( של האוכלוסייה ביחידה 

גיאוגרפית מסוימת )לדוגמה — אוכלוסיית רשות מקומית( מבטא שילוב תכונות בסיסיות 

של האוכלוסייה באותה יחידה.

האמצעים הכספיים הם מאפיין מרכזי של הרמה החברתית-כלכלית, אך זה אינו 

המאפיין היחיד. מאפיינים אחרים של הרמה הזאת מתואמים חלקית עם המצב הכספי 

)לעתים הם מבטאים פוטנציאל כספי בעתיד( אך אינם זהים לו.

יחידה  תושבי  של  החברתית-כלכלית  הרמה  של  המרכזיים  המאפיינים  ואלה 

גיאוגרפית:

המקורות הכספיים של התושבים )מעבודה, מקצבאות וממקורות אחרים(  p

תחום הדיור — צפיפות, איכות ועוד  p

ציוד הדירה, כגון מזגן, מחשב אישי, וידאו  p

רמת מינוע — הן כמות והן איכות  p

חינוך והשכלה  p

מאפייני תעסוקה ואבטלה  p

מצוקות חברתיות-כלכליות מסוגים שונים  p

מאפיינים דמוגרפיים  p

רשימת המשתנים המשמשים לחישוב המדד

דמוגרפיה

ומעלה   65 ובני  צעירה(  )אוכלוסייה   19 עד   0 בני  סך  בין  היחס   — תלות  יחס   p

)אוכלוסייה מבוגרת( לבין בני 20 עד 64 )אוכלוסייה בגיל העבודה(

חציון גיל  p
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שיעור המשפחות שבהן 4 ילדים ויותר מסך כל המשפחות המקבלות קצבת ילדים   p

)לא כלול בחישוב המדד עבור מועצות אזוריות(

השכלה/חינוך

ובמכללות  ומעלה  שיעור הסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות לתואר ראשון   p

המעניקות תואר  ראשון מתוך אוכלוסיית בני 20 עד 29 ברשות מקומית

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מסך כל בני השנתון )ממוצע השנתונים של בני 17,   p

)18

רמת חיים

רמת המינוע  p

והמשאיות  הפרטיים  הרכב  כלי  מספר   — החדשים  המנועיים  הרכב  כלי  שיעור   p

שמשקלם עד 4 טון, בבעלות פרטית, משנת ייצור 1997 ומעלה, מחולק בסה"כ כלי 

הרכב הפרטיים והמשאיות שמשקלם עד 4 טון, בבעלות פרטית, ברשות המקומית

הכנסה ממוצעת לנפש  p

תכונות כוח העבודה

שיעור דורשי העבודה )לא כלול בחישוב המדד עבור מועצות אזוריות(  p

שיעור השכירים והעצמאים המשתכרים עד שכר מינימום  p

שיעור השכירים המשתכרים פי שניים ויותר מהשכר הממוצע  p

תמיכה/גמלאות

שיעור המקבלים דמי אבטלה )לא כלול בחישוב המדד עבור מועצות אזוריות(  p

)לא כלול בחישוב המדד עבור מועצות  שיעור המקבלים גמלה להבטחת הכנסה   p

אזוריות(

שיעור המקבלים קצבת זקנה עם תוספת של השלמת הכנסה )לא כלול בחישוב   p

המדד עבור מועצות אזוריות(

המדד  סמך  על  כלל-ארצי,  אשכולות  ניתוח  בוצע  הגיאוגרפיים  מהבסיסים  אחד  בכל 

החברתי-כלכלי המתאים. 210 מועצות מקומיות ועיריות שויכו ל-10 אשכולות, וגם 54 

המועצות האזוריות שויכו ל-10 אשכולות. האשכולות של המועצות האזוריות הותאמו 

לאלה שהתקבלו עבור מועצות מקומיות ועיריות על בסיס מרחק )דמיון( בין המשתנים 

החברתיים-כלכליים המשותפים.
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מחקרים שנעשו על בסיס נתונים ממפקדי אוכלוסין מאפשרים אפיון חברתי-כלכלי 

של רמות גיאוגרפיות קטנות מרמת הרשות המקומית — עד לרמה של אזור סטטיסטי. 

מפקד האוכלוסין האחרון נעשה ב-1995, והמפקד הבא מתוכנן לשנת 2008. 

בסיס נתונים מרחבי בנושא שימושי קרקע

בסיס   .2002 לשנת  מעודכנים  בו  והנתונים  ובמימונו,  הפנים  משרד  בשיתוף  פרויקט 

הנתונים ניתן לעדכון שוטף, והוא מאפשר לקבל נתונים ברמת יישוב ובתוך יישוב.

מטרות הפרויקט

לנתח את מערך שימושי הקרקע במדינת ישראל, בכל שטח המדינה   .1

לספק נתונים אחידים ובני השוואה על שימושי  הקרקע   .2

לספק מידע רציף, על פני המרחב, שיאפשר להפיק נתונים עבור כל חתך גיאוגרפי   .3

לספק נתונים מעודכנים בנושא שימושי הקרקע וליצור סדרות ִעתיות   .4

מקורות המידע

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  p

המרכז למיפוי ישראל  p

משרד הפנים  p

חברת מפה  p

המשרד לאיכות הסביבה  p

המכון הגיאולוגי  p

המכון הגיאו-פיזי  p

האוניברסיטה העברית בירושלים  p

השירות המטאורולוגי  p

קרן קיימת לישראל  p

משרד הבינוי והשיכון  p

משרד הבריאות  p

משרד החינוך  p

משרד התשתיות הלאומיות  p

רשות הטבע והגנים  p
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הוגדרו 14 שימושי קרקע ונקבעה הייררכייה בין השימושים.

רשימת השימושים לפי ההייררכייה:

חינוך והשכלה

בריאות ורווחה

שירותים ציבוריים

תרבות ופנאי

מסחר

תעשייה ותשתיות

תחבורה

מבנים חקלאיים

מגורים

שטח פתוח ציבורי

שטח פתוח ירוק

מטעים, פרדסים ועצי זית

שדות מעובדים

שטח פתוח אחר

פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל

הרשויות  בפרסום  המופיעים  אלה  על  נוספים  בריאותיים  נתונים  מספק  הפרופיל 

)עירייה, מועצה  המקומיות בישראל. נתונים אלו זמינים עבור רמת הרשות המקומית 

מקומית, מועצה אזורית(.

הנתונים בפרופיל

תוחלת חיים  p

לידות חי לפי שבוע היריון  p

שיעור פריון ל-1,000 נשים — לפי גיל האם ושיעור הפריון הכולל  p

מדדי ילודה  p

יילודים עם מומים מולדים שחייבים לדווח עליהם  ◆

לידות מת  ◆

הפסקות היריון  ◆
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יילודים במשקל נמוך  p

יילודים שמשקלם נמוך מ-1,500 גר'  ◆

יילודים שמשקלם נמוך מ-2,500 גר'  ◆

תמותת יילודים שמשקלם פחות מ-2,500 גר'  ◆

פטירות לפי גיל ומין  p

פטירות לפי סיבות מוות נבחרות  p

עבור בני 40+ — שאתות ממאירות, מחלות לב, מחלות כלי דם במוח  ◆

עבור בני כל הגילים — סיבות חיצוניות  ◆

תמותת תינוקות  p

לפי גיל היילוד  ◆

לפי סיבות מוות נבחרות  ◆

אשפוז — שחרורים לפי גיל ומין  p

בריאות הנפש  p

מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי  ◆

קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי  ◆

תחלואה בסרטן לפי מין  p

מפקד האוכלוסין והדיור

נתוני מפקד האוכלוסין המעודכנים ביותר היום הם משנת 1995.

המפקד מספק נתונים דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים המאפשרים ניתוח עד רמה של 

אזור סטטיסטי ביישוב.

במפקד כלולים הנתונים האלה:

נתונים דמוגרפיים  p

מין  ◆

גיל  ◆

מצב משפחתי  ◆

ארץ לידה  ◆
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תנאי דיור  p

מספר חדרים בדירה  ◆

בעלות על דירה  ◆

בעלות על מוצרים בני-קיימא  ◆

בעלות על רכב  ◆

השכלה  p

לימודים היום  ◆

השכלה קודמת  ◆

תארים ותעודות  ◆

עבודה  p

מצב תעסוקתי היום  ◆

יוממות  ◆

סוג העבודה  ◆

הכנסות  p
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סיכום ומסקנות עיקריות 

מדדים לקיימות ברשויות מקומיות נועדו להציג תמונה רב-ממדית של מצבה של הרשות 

המקומית. המדדים מאפשרים למקבלי ההחלטות ולציבור בחינה מושכלת של העלויות 

והתועלות הנובעים מאופני הפעילות השונים הפתוחים לפניהם, ובעיקר לשמש כמצפן 

המורה על הכיוון ועל המרחק מיעד הקיימות: האם הקהילה, העיר או המדינה מתפתחים 

שנמדד  ומה  הדגשים בהחלטות,  רבה את  במידה  קובעים  קיימות? מדדים  בכיוון של 

קובע במידה רבה את מה שיבוצע. במילותיה של Donella Meadow: "אנו מודדים את 

הדברים החשובים לנו, ואנו לומדים להעריך את הדברים שאנו מודדים".

יש מערכים של מדדים לקיימות ברמה בינלאומית או אזורית המאפשרים השוואה 

בין ערים במדינות שונות. חשיבותם של מערכים כאלה בתרומתם ליצירת שיח עולמי 

קבלת  תהליכי  על  להשפיע  בכוחה  שיש  משותפת  אג'נדה  ולבניית  הקיימות  בנושא 

ההחלטות ברמה המקומית.

במסגרת  מקומית  לקיימות  מדדים  של  מערכים  יצרו  באירופה  אחדות  מדינות 

המדיניות לפיתוח בר-קיימא ברמה הלאומית )הדוגמה הבולטת היא בריטניה(. מערכת 

יישום  את  מבטאת  והיא  הלאומית,  ברמה  בר-קיימא  לפיתוח  בעקרונות  משתלבת  זו 

העיקרון של הפנמת שיקולי קיימות במערכות קבלת ההחלטות בכל הרמות של המערכת 

בעולם,  אחרים  במקומות  גם  אך  בארה"ב  בעיקר  רבות,  בערים   .)mainstreaming(

מקורם  אלו  מתהליכים  חלק  מקומיים.  מדדים  ליצירת  עצמאיים  תהליכים  התפתחו 

ביוזמת הרשות המקומית, אך רבים אחרים מקורם בחברה האזרחית — מתוך ניסיון 

היוזמות  של  העיקרי  החוזק  המקומית.  ברמה  ההחלטות  קבלת  תהליכי  על  להשפיע 

את  מחזק  הוא  מצליח,  שהתהליך  מקומות  באותם  עצמו.  בתהליך  הוא  המקומיות 

הקהילה המקומית ויוצר מודעות לנושא הקיימות.

להלן המסקנות העולות מסקירת הספרות:

1� הכוונת התהליך — "מלמעלה למטה" או "מלמטה למעלה"?

 אחת השאלות המרכזיות היא אם להעדיף תהליך ברמת המדינה )מלמעלה למטה(, של 

המקומית,  ברמת  תהליך  להעדיף  או  המקומיות,  לרשויות  אחיד  מדדים  מערך  יצירת 
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שבו כל רשות מפתחת מערך מדדים עצמאי, או אולי לחבר בין שני רמת המדינה והרמה 

המקומית. על פי הספרות, יש מעלות רבות לפיתוח עצמאי של מדדים מקומיים, בפרט 

אם התהליך נעשה בשיתוף הציבור. פיתוח מקומי יכול להיות קשוב לצרכים המקומיים, 

ועצם התהליך של פיתוח מדדים יוצר מודעות ומחויבות לנושא הקיימות.

פיתוח בר-קיימא בארץ עדיין אינו משמש בסיס לתכנון ההתנהלות המקומית, ולכן 

אנו סבורים שנחוצה הכוונה מלמעלה. בחירת מדדים משקפת מדיניות, והשימוש בהם 

משפיע על קביעת יעדי המדיניות ועל ביצועה. מערך ליבה ארצי של מדדים לקיימות 

מקומית, המשקף את המדיניות הלאומית לפיתוח בר-קיימא, מסייע לייצר את המודעות 

וההתכוונות החיוניות. עם זאת, ראוי לאפשר גם ייחודיות מקומית — חשוב לעודד את 

הרשויות המקומיות להוסיף למערך הליבה מספר מצומצם של מדדים המיוחדים למקום. 

לכן רצוי לפתח ברמה הארצית הנחיות וכלים לפיתוח מדדים מקומיים נוספים.

2� מהו ההיקף הרצוי של מערך מדדי הליבה?

להיקף של מערך המדדים יש חשיבות רבה. בסקירת הספרות הובאו דוגמאות למערכים 

הכוללים מספר גדול של מדדים. ואולם המטרה ביצירת מדדים לקיימות אינה ליצור 

מלאי גדול של נתונים, כדוגמת שנתון סטטיסטי, אלא לפתח מדדים הבוחנים מגמות 

ומתווים כיוונים. אפשר לדמות מדדים לקיימות ללוח מחוונים של מטוס; המטרה — 

לייצג את הפרמטרים המרכזיים המספקים יחדיו, במהירות, תמונת מצב מהימנה ורב-

ממדית. תמונת המצב מדגישה את המגמות — את הכיוון, את המרחק מהיעד ואת מצב 

כלי הטיס עצמו.

לכן אנו ממליצים לבחור מערך ליבה שבו כתריסר מדדים המייצגים שילוב של 

לפיתוח מדדים  על העקרונות  גם  זו מבוססת  לפיתוח בר-קיימא. המלצה  העקרונות 

לקיימות שפותחו בבלאג'יו. אחת ההמלצות שם היא לבחור מספר מוגבל של מדדים 

וצירופים של מדדים שיבטיחו סימנים ברורים של התקדמות או נסיגה.

3� כיצד מייצרים את מערך המדדים המתאים?

באימוץ מערך קיים של מדדים יש יתרון גדול, שכן הוא מתבסס על הידע הרב שכבר 

הצטבר בנושא ומספק נקודת התייחסות — מה מידת ההתקדמות לעומת מקומות אחרים 

בעולם? אך חשוב לבחון את מידת ההתאמה של מדדים במערך לתנאי הארץ. בבחינה 
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ראשונית של המערכים הקיימים, נראה שיהיה קשה מאוד לאמץ את אחד המערכים 

במלואו, מפאת מחסור בנתונים על המצב בארץ, עלות גבוהה של איסוף נתונים מסוימים 

או אי-התאמה לנושאים שהם מהותיים לתנאים המייחדים את ישראל. 

ואולם אין סיבה "להמציא את הגלגל מחדש". אפשר, ואף רצוי, להסתמך על עקרונות 

מערך  את  לבחור  אלו  עקרונות  פי  ועל  אחרים,  במקומות  מדדים המקובלים  לבחירת 

הליבה של מדדים המתאימים לישראל — מערך שיתבסס על מדדים שנוסו בהצלחה 

בעולם.

אנו מציעים לבחור את מערך המדדים הישראלי מתוך שני מערכים מרכזיים המיושמים 

היום:

European Common Indicators  — המערך של האיחוד האירופי

Local Quality of Life Indicators  — המערך של בריטניה

למערך שייבחר רצוי להוסיף מספר קטן של מדדים ייחודיים לישראל.

4� מהם העקרונות לבחירת מדדים למערך הליבה?

בבחינת המדדים חשוב להבחין בין עקרונות מתודולוגיים לבין עקרונות תוכניים:

בקשר לעקרונות המתודולוגיים —  המדדים בשני המערכים שהוזכרו כבר נבחנו על 

פי התאמתם לעקרונות המתודולוגיים של פיתוח מדדים לקיימות.

כדי לאפשר יישום מהיר של המדדים, אנו ממליצים לוותר בשלב הראשון על אותם 

מדדים שחסר מידע עליהם ועלות איסופו גבוהה. 

הציבור  בהנעת  יעילותם  לפי  מדדים  לבחור  מציעים  אנו  אחרים,  למדדים  בנוגע 

לגלות עניין ומעורבות בקידום קיימות מקומית.

נושאים  המשקפים  מדדים  של  מצומצם  מספר  להוסיף  מציעים  אנו  זה  למערך 

מרכזיים בקיימות הישראלית, כאלה שלא באו לידי ביטוי במערכים שנבחנו,  למשל — 

המחסור במים.

העקרונות  פי  על  מדדים  כתריסר  לבחור  מציעים  אנו  זה,  מצומצם  מערך  מתוך 

התוכניים.
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המסגרת  את  לאמץ  מציעים  אנו  הקיימות.  בהגדרת  תלויים  התוכניים  העקרונות 

הרעיונית של האסטרטגיה החדשה לפיתוח בר-קיימא בבריטניה )מרס 2005(99:

המערך הנבחר צריך לייצג שילוב של העקרונות לפיתוח בר-קיימא.

מערך זה יכול לשמש להנעת התהליך של קידום קיימות ברשויות מקומיות. הרעיון 

הוא ליצור תהליך מתמשך של בחינה והתאמה של מערך הליבה, לפי הלקחים שיופקו 

מיישומו.

לאחר היישום הראשוני תיעשה הערכת מצב שתבדוק באיזו מידה המערך משקף 

את אתגרי הקיימות של מדינת ישראל ומעודד את יישומם, ואיזה מידע חסר כדי לשקף 

אתגרים אלו. על סמך הערכה זו יוחלט על מדדים חדשים או על שינוי המדדים הקיימים, 

וייבנה מערך לאיסוף המידע הנדרש.

5� פיתוח היכולות של הרשות המקומית

שיסייע  תמיכה  מערך  להקים  חשוב  מלמעלה,  המכונן  הארצי  התהליך  עם  בבד  בד 

המתאימים  יעדים  ולקבוע  בר-קיימא  לפיתוח  אסטרטגיות  לפתח  מקומית  לרשויות 

יחסי  ביצירת  תלויה  בר-קיימא  לפיתוח  האסטרטגיות  של  ההצלחה  המקומי.  לייחוד 

גומלין פוריים בין רמת המדינה לרמה המקומית. העצמה של הכוחות המקומיים חיונית 

לכל  מיוחדים  גם מדדים  צורך להתאים  יהיה  לצד מערך הליבה,  ולהצלחתו.  לתהליך 

רשות מקומית או לאשכולות של רשויות דומות.

6� פרסום המדדים — שקיפות ושיתוף הציבור

הציבור  את  שיניעו  מדדים  לבחור  וחיוני  הרחבה,  בתפוצתם  הוא  המדדים  של  הכוח 

לפעול לקידום הקיימות. צורת ההצגה של המדדים לציבור חשובה לא פחות מבחירה 

שקולה של מערך המדדים. המדדים צריכים להיות מוצגים לציבור בצורה פשוטה וקלה 

על המדדים  הנושא.  צריך לשקף את חשיבות  ואופן ההצגה  כל תושב,  ידי  על  להבנה 

להיות אמינים, שקופים, ומכווני מדיניות. אם יום פרסום המדדים יהפוך ליום חשוב 

בפוליטיקה המקומית, אפשר יהיה לראות בכך הצלחה של המהלך. רצוי לשקול הפעלת 

ערוצי תמיכה ברשויות המקומיות לפרסומם של המדדים.

99   ראה לעיל בפרק השלישי בסעיף "יוזמות ברמת המדינה". 
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בישראל נושא המדדים להערכת מצב או להערכת ביצוע עדיין בראשית דרכו, ויש 

שונות גדולה בין רשויות מקומיות — הן במאפייני האוכלוסייה והן בחוסנן של הרשויות 

ובדרך התנהלותן. לכן חשוב לפתח מדדי קיימות בשיתוף עם משרדי הממשלה והארגונים 

הארציים — "מלמעלה למטה", ולצדם, להתאים מדדים לרשויות בתהליך של שיתוף 

הציבור — "מלמטה למעלה".  
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and management of the local authorities.  It is therefore important to develop 
indicators for sustainability in cooperation with government ministries and 
national organizations — “from the top down”, and at the same time to adapt the 
indicators to the local authority in a process that will engage the public — “from 
the bottom up.”

xii
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sustainability in Israel and encourages its realization, and what data is lacking that 
could improve it.  According to this assessment it can be decided what indicators 
can be added or changed, and methods for collecting the desired data can be 
determined.

5. Developing the capabilities of the local authorities
At the same time that the process is being directed on a national level, it 
is important to construct a support system that can provide aid to the local 
authorities to develop a strategy for sustainable development and to set goals 
appropriate to the particular local circumstances.  The success of a strategy for 
sustainable development depends on mutually beneficial relations between the 
national and local echelons.  The strengthening of the local level is essential to 
this process.  It will also be necessary to adapt the special, additional indicators to 
each local authority or cluster of authorities and incorporate them into the central 
framework.

6. Publicizing the indicators — transparency and involving 
the public

The power of the indicators comes from their wide distribution, and it is thus 
important to select indicators that will motivate the public to act to advance 
sustainability.  The way the indicators are presented to the public is no less 
important than the careful choice of the set of indicators: they must be presented 
in a manner that is simple and easy for every resident to understand, and their 
presentation must reflect the importance of the subject.  The indicators must be 
reliable, transparent, and policy-related.  If the day on which the indicators are 
published becomes an important day for local politics, one can view that as a 
point of success.  It may be worthwhile to develop channels of support for the 
publication of the indicators within the local authorities.

The subject of indicators for evaluating a situation or for evaluating 
performance is still new in Israel, and there are great differences among local 
authorities — both in the characterization of the population and in the functioning 
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4. What are the principles for choosing indicators for a 
central system?

In examining the indicators it is important to distinguish between methodological 
principles and principles regarding content:

In terms of methodological principles — the indicators in both of the 
aforementioned systems have already been examined for their suitability to the 
methodological principles for sustainable development.

In order to enable them to be implemented swiftly, we recommend omitting, 
initially, indicators for which information is lacking or the cost of its collection 
is high.

Regarding other indicators, we recommend choosing indicators that would 
be effective in provoking public interest and involvement in the subject of 
sustainability.

We propose adding to the system a limited number of indicators that reflect 
on central issues of interest of sustainability in Israel — for example, the shortage 
of water.

Within this limited system, we suggest choosing a dozen indicators according 
to the principles of content.

The principles of content are dependent on the definition of sustainability.  
We suggest adopting the conceptual framework of the strategy for sustainable 
development of Great Britain (March 2005):3  

The chosen system must represent an integration of the principles for 
sustainable development.

The system may be used to stimulate a process for advancing sustainable 
development in local authorities.  The idea is to create an ongoing process of 
examining and adapting the central framework, according to lessons learned from 
their implementation.

After the initial implementation, an assessment of the situation will be 
undertaken to evaluate to what extent the framework reflects the challenges of 

3  See the heading "Initiatives on a National Level" in the third chapter.
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We therefore recommend selecting a central system that encompasses 
twelve indicators that integrates the principles of sustainable development.  
This recommendation is also based on the principles developed at Belaggio.  
One of the recommendations is to choose a limited number of indicators and 
combinations of indicators that will guarantee the provision of clear signals of 
progress or regression.

3. How is an appropriate system of indicators created?
Adopting an existing set of indicators offers significant advantages since it is 
based on accumulated knowledge on a subject and includes points that can be 
used for comparison: what is the rate of progress relative to other places in 
the world  — that employ the same indicators?  But it is important to evaluate 
how appropriate the system is for the conditions existing in Israel.  In an initial 
examination of the available systems, it would seem very difficult to adopt one 
of these systems in its entirety due to the lack of data available in Israel, the high 
cost of collecting certain information, or the inappropriateness of certain data for 
the special conditions in Israel.

Yet there is no reason to “re-invent the wheel”.  It may be possible and even 
desirable to rely on principles for choosing indicators that have been accepted 
in other places in the world, and according to these principles to select a central 
system for indicators that is fitting for Israel — a system that has been successfully 
tried elsewhere.

We propose choosing a set of indicators for Israel from two central sets currently 
implemented: 

The system of the European Union — European Common Indicators ◆

The system of Great Britain — Local Quality of Life Indicators ◆

A small number of indicators unique to Israel should be added to the set chosen.
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1. Directing the process “from the top down” or “from the 
bottom up”?

One of the central questions is whether to give preference to the national process 
(from the top down), with the creation of single system of indicators, or to work at 
a local level, with each authority developing an independent system of indicators, 
or even to connect between the two.  According to the literature, there are great 
advantages to the independent development of local indicators, especially if the 
process engages the public.  Local development can take into consideration local 
needs, and the process of itself of developing the indicators can create awareness 
and a sense of responsibility to the concept of sustainability.

Sustainable development in Israel does not yet serve as a basis for planning in 
local management, and therefore we believe direction from the top is necessary.  
The choice of indicators reflects policy, and their use affects both the setting 
of policy goals and their achievement.  A central, national system of indicators 
for sustainability that reflects national policy for sustainability helps to create 
awareness and determination. However, it would be advisable to encourage 
special, local initiatives — and to encourage local authorities to add a limited 
number of locally relevant indicators.  It is therefore worthwhile, on the national 
level, to develop guidelines and means for including additional, local indicators.

2. What are the desirable dimensions of a system of central 
indicators?

The dimensions of a system of indicators are very important. The survey of 
literature includes examples of systems that include a large number of indicators.  
But the goal of creating a system of indicators is not to produce a huge stock of 
statistics, but to develop indicators that examine trends and set goals. One can 
compare indicators for sustainability to the control panel of an airplane: the goal 
is to quickly display the key parameters together, to provide a range of reliable 
data regarding a given situation. One gets a picture that shows trends — the 
direction, the distance, and the destination — as well as the status of the airplane 
itself.   
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Summary and Primary Conclusions

Indicators for sustainable development are intended to present a multi-dimensional 
picture of the state of a local authority.  Indicators enable decision-makers and 
the public to examine, in an informed way, the costs and benefits of the different 
courses of action available to them, and especially to serve as a compass indicating 
the direction and the distance to the goal of sustainability: is the community, the 
city, or the state developing in a sustainable manner? Indicators determine, to a 
large extent, the emphases in different decisions, and what is measured determines 
to a large extent what will be implemented.  In the words of Donella Meadow, 
“We measure what is important to us, and we learn to appreciate the things that 
we measure.”

There are those who assess indicators of sustainability on an international 
or regional level that allow for comparisons to be made between different cities 
and countries.  The importance of such assessments is in their contribution to 
the international discourse regarding sustainability and the construction of a 
communal agenda that has the power to influence the process of decision-making 
on a local level.

Some European countries have created a system of indicators for local 
sustainability in the framework of a policy for sustainable development on a 
national level (an outstanding example of which is Great Britain).  This system 
is integrated with the national principles of sustainability, and is an expression of 
the internalization of the idea of sustainability in decision-making on all levels 
(mainstreaming).  In many cities, mostly in the U.S. but in other places as well, 
independent processes for the development of indicators have emerged.  Local 
authorities are the source for some of these processes, but others are found within 
civil society — through attempts to influence decision-makers on a local level.  
The major strength of local initiatives is in the process itself.  In places where the 
process succeeds, the local community is empowered and creates an awareness 
of the subject of sustainability.  

Following are some of the conclusions arising from the survey of literature.



vi

in general and for local authorities in particular. The second offers different 
approaches to the development of indicators in general and of sustainable 
development in particular, and details the “Bellagio Principles” for indicators of 
sustainable development.  These principles were developed by an international 
group of researchers that investigated both the theories and their implementation 
in the field.  The researchers determined guidelines for examining and developing 
sustainability indicators that serve as a basis for continued work on the subject.  
In addition, there is an in-depth presentation on the implementation of indicators 
for sustainable development in Great Britain, which serves as an outstanding 
example of the best practices in the field.  The third chapter surveys a wide range 
of assessments of indicators for sustainability in the world.  The survey ends with 
a summary and primary conclusions — the basis for ongoing work at the center 
of which is the development of indicators for sustainable development for the 
local authorities in Israel.
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Introduction

Indicators are considered a central instrument in setting policy for sustainable 
development. A review of the literature offered herein is intended to serve as 
background for the formulation of indicators for sustainability in the local 
authorities of Israel. It should be remembered that learning from other countries 
and from other cities in the world is a generalized study of principles, and these 
must be adapted to Israel’s local authorities.  We have therefore reviewed a wide 
range of publications that deal with the subject of indicators on both the national 
and local level.  The review presents examples for the development of indicators 
for sustainability, in addition to their implementation in different countries in the 
developed world, and focuses on indicators for local authorities, a new subject 
in Israel.

The Brundtland Report of the U.N.’s World Commission on Environment and 
Development (“Our Common Future”, 1987)1 succeeded in bringing the urgency 
and necessity of indicators to the center of discussion of sustainable development 
on an international level. Sustainable development, as it is defined in the report, 
is development that provides for present needs without infringing on the ability 
to provide for the needs of future generations. In its report, the Commission 
emphasized that it is not sufficient to rely on technological solutions and that 
new ways of thinking — politically, socially, and economically — are essential; 
sustainable development does not distinguish between economic development, 
treatment of  environmental problems, and social problems, but sees all as parts 
of a single issue.  Since then, many plans, much research, and a wealth of policy 
papers have been written on the subject of sustainability; those most important 
and relevant to this work appear in the literature survey.2 

The review of the literature opens with a short introduction, followed by 
three chapters.  The first presents the importance of indicators for policy-making 

1  WCED, Our Common Future (1987). Oxford: Oxford University Press.
2  This work focuses on sustainable development in local authorities, and therefore the discussion 
of the general topic of sustainable development is limited.  For readers interested in widening 
their understanding of sustainability, a basic list of sources on the subject appears at the end of the 
publication.
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2. Comparison of the level of sustainability in different local authorities;
3. Comparison of the levels of sustainability to existing standards.

We hope that these indicators will be incorporated into the system of indicators 
for the performance of local government under the auspices of the Ministry of 
the Interior. 

We hope that the operational indicators for sustainable development of the 
local authorities will be used by them to promote efficient management and 
contribute to reviewing the performance of the local authorities in Israel.  

Valerie Brachya              Galia Ben Shoham

Chair of the Steering Committee            Chair of the Working Committee
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Foreword

This publication presents the subject of indicators for sustainability in the local 
sector.  The role of indicators is to assist in directing our activities in such a way 
that we will avoid, in every possible way, damaging our resources — both for 
own sake and for that of future generations.

The preparation of indicators on a local level was undertaken at the same time 
that indicators were being prepared for the national level — a task that is still 
under way.  The need for a separate system of indicators, especially for the local 
level, stems from the fact that many decisions are made and actions conducted 
on a local level.

This document presents the background for the subject of indicators, a 
description of the principles for developing local indicators and indicators of 
sustainable development, and many examples of local indicators for sustainable 
development both from Israel and from around the world.

Two types of indicators are distinguished:
1. Operational/ Authority Indicators
2. Local Indicators

Operational indicators relate to factors over which the local authority has 
influence — for better or worse — such as water conservation.

Local indicators relate to existing conditions that are not always under the 
control of the local authority — such as air quality.

We believe that it is important to develop both types of indicators.  For 
various reasons, and given the efforts to determine a system of indicators for the 
performance of local government, it was decided that as a first stage we would 
develop a system of operational indicators. 

Operational/ Authority indicators for sustainable development will assist in 
the management and supervision of three primary fields:

1. Comparison of the improvement (or deterioration) of the sustainability level 
in a local authority over a period of time;
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