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חזון העיר המקיימת. 1

צריכה אחראית ומקיימת; �

מבחר חלופות ואפשרויות בחירה; �

תרבות של אמון, כבוד הדדי, יצירה, צמיחה וחדשנות, תמיכה  �
הדדית ושיתוף; 

התפתחות קהילות, חיבוריות, קישוריות ורשתות חברתיות;  �

הזדמנויות שוות בחינוך, בתעסוקה, בשירותים ובפנאי.  �

עיר מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכבוד לכל, בתוכה ומחוצה לה. היא משתמשת בתבונה ובהוגנות בתשתיות 
ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שברשותה, תוך לקיחת אחריות על חלקה בניהול מערכות אקולוגיות 

גלובליות, ומתוך אחריות למורשתה הפיזית והתרבותית ולדורות הבאים.1 

עיר שחותרת להשגת קיימות היא עיר שנוקטת מאמצים להשגת חזון זה, ובתוך כך מעודדת ומאפשרת:

קיום של מגוון אנושי וסביבתי ראוי לכולם;  �

תשתיות נגישות לכל וחלוקה צודקת של משאבים;  �

חוסן חברתי, סביבתי וכלכלי;  �

עשייה מנהיגותית, מעורבות ומחויבות לקיימות;  �

�  - וכלל בעלי העניין  בין תושביה  השתתפות ושיתופי פעולה 
הממשלתיים, העסקיים והאזרחיים; 

ניסוח החזון לעיר המקיימת מבוסס על עבודות רקע שעסקו בזיהוי התחומים והמרכיבים להתנהגות מקיימת בעיר, על ניתוח וניסוח הערכים, היסודות והרבדים   1
העירוניים שיוצרים יחדיו קיימות עירונית, וכן על סדנא שהתקיימה בשיתוף מומחים מתחומים שונים.

מבוא
פרויקט ‘קיימות עירונית’ הינו פרויקט תלת שנתי המתנהל במכון ירושלים לחקר ישראל בשנים 2013-2016.

נקודת המוצא של הפרויקט הינה העובדה שחרף ההתייעלות בתהליכי ייצור ומעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, אנו עדיין רחוקים מאד 
מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. סגנון החיים העירוני והעובדה שחלק משמעותי מפעולות היצור 
התעשייתי והפעילות המסחרית מתרחשים בערים, גורמים לכך שהערים הן מוקד עיקרי לצריכת משאבים וליצירת מזהמים. יחד עם זאת, 
דווקא הסביבה העירונית טומנת בחובה יתרונות פוטנציאלים לצמצום ההשפעה הסביבתית השלילית, תוך שיפור איכות חיי התושבים 
וקידום הקיימות. זאת בשל יתרון הגודל והריכוז הגבוה של אוכלוסייה ופעילות אנושית בעיר. לפיכך פונה תשומת הלב המחקרית בעולם 

לעסוק בהתנהגות האנושית, בחיפוש אחר סגנון חיים עירוני איכותי ומקיים.  

זה הוא להגדיר את משמעותה של קיימות  ייעודו של פרויקט  ומודלים לעירוניות מתפתחים כל העת.  ‘קיימות’ הגדרות רבות  למושג 
עירונית בישראל ולייצר כלים אשר יקדמו את השינוי הנדרש על מנת להגיע לאורח חיים עירוני מקיים. מטרתו הסופית של הפרויקט הינה 

לייצר מסמך המלצות מדיניות לעיריות ובעלי עניין אחרים, ובו כלי מדיניות שיעודדו ויאפשרו אורח חיים מקיים בעיר. 

המסמך שלפניכם מסכם את פעילות הפרויקט ומציג חלק מתוצריו. את החומרים המפורטים תוכלו למצוא באתר האינטרנט בכתובת
שנעשו  נוספות  פעילויות  על  ודיווח  כנסים  מתוך  ומצגות  הרצאות  תיאורטיים,  ומסמכים  רקע  כולל   www.ukayamut.com. האתר 

במסגרת הפרויקט. 

מסמך ההמלצות המסכם של הפרויקט כולו עתיד להיות מפורסם בתוך מספר חודשים ויתפרסם אף הוא באתר. 

http://www.ukayamut.com
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נקודת  כל  כוח,  בעל  הוא  ברשת  חלק  כל  כי  ברור  כזו  בתפיסה 
התחלה ברשת אפשרית וכל תושב משפיע ומושפע. ההתייחסות 
לעיר כרשת עוזרת גם לנתח את חוסנה על בסיס ניתוח כמות, סוג 

ומגוון הקשרים.

בעיר  המתקיימות  שונות  רשתות  לסווג  ניתן  האינטרנט  בעידן 
המקיימת: רשת אנושית, רשתות מידע, טכנולוגיות רשת מתקדמות, 

רשת תחבורה ציבורית, רשתות תעסוקה ועוד.

בתוכה  מכילה  מגוון  המילה   - מגוון   .4
העיר  של  מורכבותה  הבנת  את 
טיפוסים,  שלל  המכיל  הטרוגני  כמקום 
רמות  ואוכלוסיות,  קבוצות  שימושים, 
הכנסה, פתרונות דיור, תרבויות, שחקנים, 
שמשתמשת  עיר  היא  מקיימת  עיר  תעסוקה.  ומקומות  מקומות 
לחדשנות  פורייה  כקרקע  כוחה  את  להעצים  כדי  זה  במגוון 
ויצירתיות, ולא רואה בו מכשול. המגוון מבהיר גם את הייחודיות: 
כל עיר שונה, כל הרכב עירוני הוא מיוחד ודורש טיפול ייחודי. 
לפיכך, גם הפעולות שיש לנקוט לקידום אורח חיים מקיים, צריכות 

להיות מגוונות ולהתאים למגוון העירוני ולעיר כמרחב אפשרויות.

5. מקומיות - כל עיר מייצרת את דמותה 
שלה-  המקומיים  המשאבים  באמצעות 
הפיזיים  ומאפייניה  תושביה  עסקיה, 
חשוב  זו,  ייחודיות  בשל  והטבעיים. 
לאורח  המעבר  תהליכי  את  להתאים 
חיים מקיים, להקשר ולמאפיינים המקומיים. למעשה, ההתייחסות 
מקומיות  הנכון.  המידה  קנה  אחר  בחיפוש  עוסקת  למקומיות 
מתייחסת גם ליצרנות: על עיר לא רק להשתמש במשאבים שבתוכה, 
כי אם גם לייצר משאבים חדשים - רעיונות, תרבות, אנרגיה, מזון, 
אינה  מקומיות  כי  להדגיש  חשוב  רבה.  במידה  עצמה  את  ולקיים 

אוטרקיות ואינה ניסיון לייצר את כל משאבי העיר בגבולותיה. 

יסודות אלו שזורים האחד בשני: המגוון מאפשר ריבוי קשרים ויצירת 
והקישוריות מאפשרים יותר דינמיות,  רשת רחבה ומורכבת. המגוון 
רשת,  מגוון,  מערכתיות,  שינויים.  עם  להתמודד  ויכולת  התהוות 
דינאמיות ומקומיות הם מעמודי היסוד של עיר בעלת חוסן גבוה. עיר 
כזו תצליח להתמודד עם שינויים ומשברים, ותגייס את כלל מרכיביה 

בכדי להתקדם ולצמוח, בעיתות שיגרה וכן בעיתות משבר.

יסודות תפיסת קיימות בעיר. 2
בשלב הראשון לעבודתנו הונח בסיס הידע לפרויקט כולו. במהלכו 
גובש צוות של מומחים מתחומים שונים, שמטרתו היתה להגדיר 
את המושג ‘קיימות עירונית’ בראייה מגוונת ורב-תחומית ולייצר 
התנהגותיות,  תובנות  תחבורה,  השונים:  בתחומים  דעת  חוות 
עיצוב, קהילות, אנרגיה, כלכלה, עולם העבודה, אחריות תאגידית, 
אמידת קיימות עירונית, כלי מדיה חברתיים, מרחבים ציבוריים, 

היבטים פסיכולוגיים של צריכה וחברה אזרחית. 

מרכיבים  לחמישה  התייחסו  המומחים  שכתבו  הדעת2  חוֹות 
את  הפרויקט,  לתפיסת  שמהווים,  העירוניים  בחיים  מרכזיים 

היסודות לעיר המקיימת:

העיר  תפיסת   - הוליסטית  מערכת   .1
כמערכת שלמה עומדת בבסיס הקיימות 
העיר,  את  כך  בוחנים  כאשר  העירונית. 
של  הדדית  השפעה  קיימת  כי  ברור 
המרכיבים השונים אלו על אלו. שינוי של 

חוות הדעת נכתבו על ידי: פרופ’ אראל אבינרי, מיכל איתן, ד”ר שי בן יוסף,   2
ד”ר יעל פרג, צוות מרכז מאקרו לכלכלה מדינית, צוות ארגון “מעלה”, ד”ר 
מידד קיסינגר וענת דור, נמרוד דוויק, צוות מרכז השל לקיימות, יואב אגוזי, 

ד”ר יודן רופא וד”ר קרן מינץ.
 www.ukayamut.com/background-לחוות הדעת המלאות ב  

אחד ממרכיבי החיים העירוניים משפיע על מרכיבים אחרים, גם 
יסוד זה מחייב גישה מערכתית לשינויים, בניגוד  אם באופן עקיף. 

לגישה נקודתית.

אולם, ברור כי העיר עצמה היא תת-מערכת שלא פועלת במרחב 
סטרילי ומנותק, אלא בהדדיות עם מערכות אחרות בסביבה ולכן 

מתקיימת הדדיות גם בין העיר לסביבתה.

עיר  והשתנות/דינאמיות -  התהוות   .2
שינוי.  למגמות  להגיב  אמורה  מקיימת 
התחדשות  על  שומרת  מקיימת  עיר 
וחדשנות, הנובעים מן המגוון והרשתות 
מתבטאת  בעיר  הדינאמיות  שבה. 
ושל  תנועה, תנועת מידע, החלפה של רכוש  כמו:  בדרכים שונות, 

רעיונות, תחלופה במקומות עבודה, מרקם חברתי דינאמי ועוד.  

3. רשת וחיבוריות - ההסתכלות על העיר 
המקיימת כרשת משמעותה התייחסות 
לקישורים וחיבורים בין אנשים מסוגים 
שונים, בין מגזרים שונים שפועלים בעיר 
)עסקי, אזרחי ועוד( ובין כלל הפעילויות 
שמרכיבות את חיי היומיום של התושב )תשתיות, עבודה, פנאי, 
וחלוקה.  שיתוף  שמאפשר  אמצעי  היא  רשת  ועוד(.  צריכה 

http://www.ukayamut.com/background
http://www.ukayamut.com/background
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דגשים לקידום קיימות עירונית. 3
כמפתח  התנהגות  בשינויי  מתמקד  עירונית’  ‘קיימות  פרויקט 
לחיים עירוניים מקיימים. כשמבקשים להוביל לשינוי התנהגות, 

יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים: 

שינוי  את  מונעים  או  התורמים  הפסיכולוגיים  המניעים  בחינת   .1
אורח החיים: בני אדם, במסגרת חיי היומיום שלהם, פועלים לרוב 
כי  מזהה  המחקר  זאת,  עם  יחד  מודע.  ובלתי  אוטומטי  באופן 
 Moments of( רגעים שמאופיינים בערעור ושבירה של השגרה
לדוגמא:  קבועים.  הרגלים  של  לשינוי  להביא  יכולים   ,)Change
ראשון  ילד  לידת  לימודים,  תעסוקה/  מגורים/  מקום  שינוי 
לקחת  יש  הללו  ההזדמנויות  את  למנף  בכדי  לפנסיה.  ויציאה 
בחשבון את השפעתם של מרכיבים פסיכולוגיים רבים שפועלים 
כאלו  מרכיבים  פעולה.  או  בחירה  מבצע  שהוא  בעת  האדם  על 
יכולים להיות: נוחות, אסוציאציות, הימנעות מאובדן ורצון לשמר 
ברור אם כן, שכאשר מבקשים להוביל לשינוי  את המוכר והידוע. 
לשנות  הסיכוי  את  להעלות  עשוי  נכון  עיתוי  לעיתוי.  חשיבות  יש 
הרגלים אוטומטיים של אנשים ולעודד אותם לאמץ הרגלים חדשים, 

מקיימים יותר.

צריכה  של  והקשר  צריכה  של  הפסיכולוגיים  האספקטים   .2
רבים בחברה  לצריכה תפקידים   :3  Wellbeing-ו זהות  לסטאטוס, 
המודרנית, ובכללם סיפוק צרכים של מזון, דיור, תחבורה, בילוי, 
ועוד. ואולם, לצריכה תפקידים נוספים, תרבותיים ופסיכולוגיים, 
זהות,  עיצוב  למשל:  הבסיסיים,  הפיזיים  לצרכים  מעבר  שהם 
השתייכות חברתית, מענה לנורמות חברתיות, ומענה על צרכים 
אותנו  “דוחפים”  המודרני  בעולם  החיים  שונים.  פסיכולוגיים 
לצרוך ולרכוש מוצרים מסויימים על מנת לנהל את חיינו )לדוגמה 
רכב פרטי, או טלפון חכם(. מניע מרכזי נוסף לצריכה לא מקיימת 
הוא העובדה שחפצים שונים מהווים עבורנו סמל סטטוס ובכך 

טמון כוח הקניה שלהם. 

להרחבה בנושא ראו חוו”ד שנכתבה על ידי ד”ר קרן מינץ ותפורסם באתר   3
הפרויקט  

כמו כן, במובן מסויים צריכה נחשבת דרך לשפר את רווחתם של 
כלל האנשים, גישה המהווה את בסיס הכלכלה המודרנית. בנוסף, 
מוצרים  שרכישת  האמונה  רווחת  המודרנית  הצריכה  בתרבות 
מסרים  סוף  באין  המגובה  דבר  לאושר,  ערובה  היא  חומריים 
ואחזקה  צריכה  הקושרים  השונים,  המדיה  ובכלי  בפרסומות 
הגישה   .(Wellbeing( של מוצרים שונים לאושר ורווחה נפשית
הרואה בצרכנות היבט של חיפוש אחר רווחה נפשית, מציעה שככל 
ימצאו  כך אנשים  חיים,  שיוגדלו המקורות האלטרנטיביים לאיכות 
בפעילויות  יותר  רב  עיסוק  כגון  מצריכה,  שונות  בדרכים  סיפוק 
בתחום הקהילה, הקשרים הבין אישיים ומימוש עצמי. כל זה יביא לא 
רק לכך שאנשים יהיו מאושרים יותר, אלא גם להפחתת ההתמקדות 

בערכים חומרניים. 

לקהילה  האזרח  השתייכות  כאמור,  הקהילתיות:  של  כוחה   .3
מאפשר  קהילתי  חוסן  בנוסף,  גבוהה.  אושר  רמת  עם  מזוהה 
התמודדות עם שינויים ומשברים המאפיינים את העידן המודרני. 
הרגלים.  אנשים  מאמצים  בתוכו  ההקשר  את  מייצרת  הקהילה 
מהמקובל,  שונות  חברתיות  נורמות  יצירת  מאפשרות  קהילות 

ומאפשרות לאדם לשנות את אורח חייו בצורה קלה יותר. לפיכך, 
קהילה ושחקנים קהילתיים זוהו כבעלי חשיבות רבה בניסיון להביא 
ולשנות את הרגלי  עירונית מקיימת  אנשים לאמץ דפוסי התנהגות 

הצריכה שלהם. 

4. חשיבות תחום העיצוב: אחד התחומים המרכזיים העוסקים כיום 
להשפיע  העיצוב, שבכוחו  תחום  הוא  שינוי ההתנהגות  בשאלת 
על ההקשר בתוכו אנו מבצעים את הבחירות שלנו, על ברירות 
המחדל המוצגות לנו, על הייצוג של אלמנטים בזיכרון שלנו, על 
על  להשפיע  בכוחו  וכך  ועוד,  בנו  שמתעוררות  האסוציאציות 
בשנים  עוסקים  העיצוב  בעולם  רבים  רוכשים.  שאנו  ההרגלים 
להובלה  הזה  המשפיע  הכלי  את  לרתום  בדרכים  האחרונות, 

להתנהגויות מקיימות יותר. 
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שיפור מרחב ציבורי באמצעות עיצוב - מתוך סדנת בצלאל בעכו, 2015.
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מהווה  החיבוריות  האינטרנט,  בעידן  החיבוריות:  של  כוחה   .5
מרכיב משמעותי באורח החיים האנושי. היא משפיעה על האופן 
בו אנשים צורכים ועל האופן בו אנשים אוגרים ומחליפים מידע, 
הדיגיטליים,  המדיה  כלי  כי  הראו  מחקרים  ושירותים.  מוצרים 
ובתוכם המדיה החברתיים, מהווים סוכן שינוי משמעותי, בעיקר 
ה-90’(.  שנות  סוף  עד  ה-80’  שנות  )ילידי   Y-ה דור  בני  עבור 
שיקולים  בחשבון  לקחת  גבוהה  נכונות  כבעלי  זוהו  זה  דור  בני 
לקבל  גבוהה  יכולת  כבעלי  ברכישותיהם,  וחברתיים  סביבתיים 
הצריכה  הרגלי  את  לשנות  נכונות  וכבעלי  ולהפיצם,  שינויים 
בני  של  הצריכה  הרגלי  לשינוי  בהובלה  הקיים  הפוטנציאל  שלהם. 
דור ה-Y באמצעות מדיה דיגיטליים גבוה ולפיכך יש חשיבות גדולה 
כדי לעודד  דיגיטליות  ופלטפורמות  לפיתוח משחקים, אפליקציות 

התנהגות מקיימת. 

6. חשיבות פעולה המשלבת בעלי עניין מגוונים: הגישה המקובלת 
להובלת שינוי מדברת על שינוי שמופעל דרך הממסד ‘מלמעלה 
המונעות  פעולות  של  שילוב  על  לחשוב  מקובל  כיום  למטה’. 
מלמטה כלפי מעלה )גורמים אזרחיים המשפיעים על הממסד(. 
מן   - נוסף  השפעה  לסוג  דגש  לתת  הצורך  עולה  המחקר  מן 
מנהיגות  גורמי  או  מקצועיים  גורמים  כלומר,  החוצה,  האמצע 
מקומית שמשפיעים הן על גורמי ממסד, הן על הכפופים להם, 
גיוס  ההשפעה,  מעגלי  להרחבת  מעבר  להם.  השווים  על  והן 
לשם  השינוי.  בתהליכי  אמון  לבניית  חשוב  מגוונים  שותפים 
באיתור  צורך  יש  הממסד,  את  המייצגים  לשחקנים  בנוסף  כך, 
מקומיות  מקהילות  עובדים,  מארגוני  העסקי,  מהמגזר  שותפים 
וכן מתחומים מקצועיים שונים בכדי לייצר פלטפורמות להובלת 

שינוי.

המעבדות העירוניות – חולון, אשדוד וירושלים . 4
4.1 תהליך העבודה 

מנת  על  לשטח  יצאנו  הפרויקט  של  השני  השלב  במסגרת 
בקידום  כמרכזיים  הראשון  בשלב  שזוהו  נושאים  מבחר  לבחון 
אורח חיים מקיים, ועל מנת לבדוק ולפתח כלים יישומיים אשר 
“מעבדות  יעודדו שינויי התנהגות. לסדרת התנסויות אלו קראנו 
עירוניות”. הנושאים שנבדקו והמתודולוגיות שיושמו בכל מעבדה 
ההזדמנויות  הפוטנציאל,  בחינת  זהה:  מטרתם  אך  מגוונים,  היו 
והחסמים שבמעבר לאורח חיים מקיים ותרגומם לכלים והמלצות 
אשדוד  חולון,  בערים  נערכו  העירוניות  המעבדות  אופרטיביים. 

וירושלים.

גורמים  של  מלא  פעולה  לשיתוף  זכינו  מהערים  אחת  בכל 
בהם  הנושאים  את  סימנו  איתם  יחד  ובעיר.  בעירייה  רלוונטיים 

ירצו להתמקד במעבדות ופיתחנו את תהליך העבודה.

בסוף הפרק יוצגו מסקנות רוחביות שנבעו מכלל המעבדות. באתר 
המסקנות  עם  המלאים4  הדו”חות  את  למצוא  תוכלו  הפרויקט 

הייחודיות לכל נושא ומעבדה. 

 www.ukayamut.com/labs  לקריאה באתר הפרויקט  4

חולון

 - מקומית  כלכלה  נושאים:  בשני  לעסוק  בחרה  חולון  עיריית 
שכונתית וכלכלה משתפת.

בה  בן-גוריון,  שכונת  נבחרה  שכונתית5   - מקומית  כלכלה  בנושא 
נבדק כיצד ניתן לחזק את הקהילה והכלכלה המקומית דרך עבודה 
עם בעלי עסקים קטנים וסוחרים במרכז המסחרי השכונתי, מרכז 
סאדאב )אשר נמצא כיום במגמת התדרדרות מאחר והוא מתחרה 
במתחמי הקניות הגדולים של מערב ראשל”צ, הנמצאים בסמוך(, 

ובאמצעות עבודה עם תושבים. 

הנחת העבודה היא שעל ידי העצמת הכלכלה הפנים שכונתית, 
של  מהכסף  יותר  תשאיר  אשר  כלכלית-הדדית  ערבות  תיווצר 
ותסייע  בתעסוקה  ותתמוך  תעודד  השכונה,  בתוך  התושבים 
ליצור מרקם קהילתי מפותח ובעל חוסן. כמו כן, חיזוק הכלכלה 
ערכית  חלופה  מייצר  ובכך  הקהילה  את  מעצים  המקומית 
לתרבות הצריכה ומקטין את ההשפעה הסביבתית של הצריכה 
מרכז  של  החשיבות  נבחנה  המעבדה  במסגרת  הגלובאלית. 

המעבדה הופעלה על ידי יואב אגוזי, חגי קוט ושרון בנד-חברוני   5
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סאדאב בעיני התושבים כמרכז לכלכלה מקומית וכעוגן קהילתי, 
נבחנו הצרכים המשותפים של הקהילה ושל בעלי העסקים וכיצד 
זוהו  אלו,  לצרכים  יותר  טוב  מענה  לתת  יכול  המסחרי  המרכז 
הכלים הקיימים בידי הגורמים העירוניים לפיתוח וקידום כלכלה 

מקומית וכן כלים נוספים שיש לפתח. 

בנושא הכלכלה המשתפת6 נחקרו שני מקרי מבחן:  האחד, עסק 
ביצירת מנגנון לשיתוף הסעות ילדים לחוגים, וכדוגמה התמקד 
מגיעים  אליו  חולון,  של  העירוני  המחול  מרכז   – “רעים”  במרכז 
והאזור. המקרה השני עסק בשיתוף  העיר  רחבי  תלמידים מכל 

במוצרים לפעוטות.

והקשרים  הצפיפות  שבשל  היא  זו  מעבדה  של  העבודה  הנחת 
הנוצרים בה, העיר יכולה לעודד כלכלה משתפת  אשר מאפשרת 
מנגנונים מקומיים של כלכלה  בנוסף,  שימוש בפחות משאבים. 
משתפת יכולים לעזור בבנייה וחיזוק של קהילות בעיר. דוגמאות 
יוזמות  למנף  מקומיות  רשויות  של  שבחירה  הוכיחו  העולם  מן 
לחיזוק  מכך  וכתוצאה  לחיזוקן  להוביל  עשויה  משתפת  כלכלה 
של הקהילות העירוניות ולדעתנו, גם לשיפור שביעות הרצון של 

התושבים מעירם.

במעבדות אלו ביקשנו לזהות תחומים מחיי היום יום של תושבי 
הצריכה  לעולם  קלים  כניסה”  “שערי  להוות  יוכלו  אשר  הערים 
השיתופית, ללמוד על החסמים והמניעים של הכלכלה המשתפת 
בקרב המשתמשים ונותני השירות וכן לבחון את קידום תפיסת 

המעבדה הופעלה על ידי יואב אגוזי, שרון בנד-חברוני ופרופ’ אראל אבינרי   6

שמציעה  מגוונים  באמצעים  שימוש  תוך  משתפת,  כעיר  העיר 
אפליקציות  דיגיטליים,  מדיה  כלי  וביניהם  האינטרנט  רשת 

ורשתות חברתיות. 

אשדוד

עיריית אשדוד בחרה לעסוק בשני נושאים: שינוי הרגלי התניידות 
והגעה לעבודה והפרדת פסולת במקור. 

והחסמים  המניעים  נבחנו  לעבודה7,  הגעה  הרגלי  שינוי  בנושא 
ההתנהגותיים, וכן התפיסות, העמדות והנורמות לגבי האפשרות 
לשינוי הרגלי התניידות לעבודה של עובדי עיריית אשדוד, אשר 
לעידוד  וההזדמנויות  החסמים  לבחינת  מיקוד  כקבוצת  שימשו 

עובדים לשימוש בתחבורה בת קיימא בהגעה לעבודה. 

אחד  הינו  ממונעים  בכלי-רכב  שימוש  כי  היא  העבודה  הנחת 
מהגורמים העיקריים התורמים לתופעות ההתחממות הגלובלית 
ושינויי אקלים, הנגרמות מפליטה מוגברת של פחמן וגזי חממה 
מכלי הרכב, כאשר אחד השימושים העיקריים ברכב פרטי הוא 
להגעה  חלופיות  דרכים  בנוסף,  לעבודה.  יומיומיות  נסיעות 
ברכב,  מנסיעה  גופנית  פעילות  יותר  לרוב  כוללות  לעבודה 
בעיר  לבדיקה  נבחר  זה  נושא  התושבים.  לבריאות  תורמות  וכך 

המעבדה הופעלה על ידי פרופ’ אראל אבינרי וד”ר יודן רופא  7

עירונית  תכנית  בקידום  תומך  שהוא  משום  השאר  בין  אשדוד, 
בשלבי  כיום  הנמצאת  תכנית  בעיר,  קיימא  בת  לתחבורה  רחבה 

תכנון לביצוע.

בנושא הפרדת פסולת במקור8, נבחן נושא הטיפול בפסולת בעיר 
אימצו  אשר  הערים  אחת  היא  אשדוד  מבחן.  כמקרה  אשדוד 
ישראל  תושבי  יפרידו  במסגרתו  במקור,  ההפרדה  פרויקט  אתה 
לקומפוסטציה  שיועבר  רטוב-אורגני  זרמים:  לשני  הפסולת  את 
ולהפקת אנרגיה, ויבש- כל השאר )מלבד הפסולת למיחזור כמו 

בקבוקים, אריזות ונייר(. 

המעבר להפרדה במקור מחייב את הרשויות להוביל מהלך לשינוי 
יחסם של התושבים לפסולת ולטיפול בה. 

מעבדה זו היא למעשה מקרה מבחן ליישום החלטה שמתקבלת 
‘למעלה’, על ידי מקבלי ההחלטות, ודורשת התגייסות ‘מלמטה’ 
של האזרחים על בסיס וולנטרי. המעבדה בחנה מהם המהלכים 
הנדרשים על מנת להניע מהלך שכזה ומהי יכולתו של הממסד, 
ההתנהגות  בדפוסי  שינוי  לייצר  המקומית,  הרשות  זה  במקרה 
של התושבים ובנורמות המקובלות, על ידי רתימה של המסגרת 
הנוגע  בכל  כלל-עירונית  מטרה  לטובת  הקהילתית-מקומית 

לקיימות בכלל וטיפול בפסולת בפרט. 

המעבדה הופעלה על ידי חברת קומיוניטי סביבה וחברה   8

ירושלים
המעבדה העירונית בירושלים עסקה במחקר מעקב אחרי השפעת 
יושם  אשר  ירושלים,  עיריית  שיזמה  מקיימת”  “שכונה  פרויקט 
בשתי שכונות בעיר )קרית היובל ובית הכרם(, וכן אחר השפעת 
גילה, על-ידי מרכז השל  הקמת “מרכז קיימות מקומית” בשכונת 

לקיימות, המשרד להגנת הסביבה ועמותת “גוונים”9. 

משותף  וניהול  תכנון  תהליך  הוא  מקיימת”  “שכונה  של  תהליך 
מנגנוני  תושבים,  מעורבות  המייצר  המקומיים,  העניין  לבעלי 
להכיר  נועד  המחקר  לקיימות.  מקומי  ושיח  מתמשכים  עשייה 

ולהבין את התהליכים שנעשו לקידום קיימות ואת השפעתם. 

מטרות המחקר היו: לזהות את תפקידי הקהילה בהובלת שינוי 
ולמפות תהליכים של בניית קהילה מעורבת והשפעתם על שינוי 
בין  פעולה  לשיתוף  הזדמנויות  לבחון  תושבים;  בקרב  התנהגות 
ולזהות  שכונתי  לפיתוח  בהקשר  לתושבים  המקומית  הרשות 
זה.  מסוג  בתהליכים  המשולבים  עיקריים  ופרקטיקות  חסמים 
המשפרים  קהילתיים  לתהליכים  האם  נבחן  זה  במחקר  בנוסף, 
את איכות החיים המקומית יש פוטנציאל ליצור שינוי התנהגותי 

ומומנטום לקידום קיימות רחבה ברמה העירונית.

המעבדה הופעלה ע״י מרכז השל וביה״ס ללימודי הסביבה על שם פורטר  9
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עושים קיימות בקרב קהילות ירושלים10 

הייתה  שמטרתן  מיקוד  קבוצות  שתי  נערכו  המעבדות  במסגרת 
להבין ולחקור את תפיסות הקיימות בקרב נשים מהחברה הערבית 
והחברה החרדית בירושלים. המפגשים נערכו כשיחה פתוחה בין 
הנשים והמנחות בנושאים שונים, על מנת להבין את תפיסותיהן 
הקשורים  שונים  לנושאים  בנוגע  המשתתפות  של  ורצונותיהן 
לקיימות: מרחב ציבורי ונכונות לפעול לשיפורו, הרגלי התניידות, 

הרגלי צריכה, שיתופיות וקהילתיות. 

ומנהל  וחברה  סביבה  קומיוניטי  חברת  בעזרת  הופעלו  המיקוד  קבוצות   10
קהילתי רוממה, ירושלים

4.2 תובנות מרכזיות מהמעבדות 
העירוניות 

ההתנסויות במעבדות העירוניות סוכמו לסדרה של תובנות לגבי 
התובנות  בעיר.  מקיימת  התנהגות  לקידום  וחסמים  הזדמנויות 
סביבתיים,  פעילים  קבוצות,  והתושב,  הפרט  ברמת  מוצגות 
בקשרים  ועוסקות  ועוד,  ברשויות  תפקידים  בעלי  עסקים, 
וביחסים בין שחקנים אלו, וכן בהחלטות ובפעולות שיש ליישם 

ברמת הרשויות וגורמי השלטון המקומיים.  

עיקרי התובנות:

החשיבות של רישות “שחקנים” שונים, כדוגמת פורום עירוני  �
העוסק בשכונה מסוימת, או שחקנים דומים. פעולת הרישות 
חשובה על מנת לתמוך באותם שחקנים ולשפר את פעילותם. 
פורומים משותפים יעזרו לקבל תמונה מלאה יותר של המצב 
את  לחזק  יעזרו  הם  עירונית.  פעולה  כל  ושל ההשלכות של 
פעילותם של “המאמצים הראשונים” וסוכני השינוי שלעיתים 

הדדית  למידה  ויאפשרו  בעשייתם,  בודדים  מרגישים 
מההצלחות והכישלונות. כמו כן, הכשרת השחקנים השונים, 
בין אם במסגרת אותה רשת ובין אם לא, תעזור ביצירת שפה 

משותפת ובביסוס העשייה המשותפת בהמשך.  

תפקידו של שחקן אמצע או שחקן מתווך כגורם המקשר ומגשר  �
וכגורם  הרשמיים,  העירוניים  לגורמים  בשטח  הפעילות  בין 
השחקנים  בין  איכותיים  קשרים  בבניית  מאוד  לסייע  שיכול 
למזג יכולות  השונים. על השחקן המתווך להיות בעל יכולת 
קהילתיות והיכרות עם המערכת העירונית )ובמקרה שעוסק 
גם להבין את המוטיבציות העסקיות   - גם בכלכלה מקומית 
)כדוגמת  תיווך שכאלו  בעלי העסקים בשכונה(. שחקני  של 
מנהלת המתנ”ס במעבדת כלכלה שכונתית בחולון, או אנשי 
בירושלים  המבחן  במקרי  והרובעים  המקומיים  המנהלים 
מקומיים,  ופעילויות  פעילים  לזיהוי  לפעול  יכולים  ואשדוד( 
פעילים  ובין  עצמם  לבין  פעילים  בין  וקישור  רישות  לעודד 
בתהליך  הצדדים  לשני  תמיכה  לתת  הרשות,  גורמי  לבין 
הארוך ולנתב נכון את השקעת המשאבים. ההשקעה, הפיתוח 
שינויים  לקידום  לעזור  יכולה  התיווך  שחקני  של  והרישות 

לקיימות בעיר.

איכות הקשרים בין השחקנים הוא רובד נוסף שיש לטפח כדי  �
להצליח לעבוד עם רשת שחקנים מורכבת. מהמעבדות עלה 
המוקדמת  בדעה  מותנה  השחקנים  בין  הפעולה  ששיתוף 

חשיבות  את  המדגיש  דבר  הרשותיים-  הגורמים  על  שלהם 
איתם.  והיחסים  התושבים  אל  ובקשב  עם  בקשר  ההשקעה 
של  הדו-כיווניות  הוא  הקשרים  איכות  של  נוסף  מאפיין 
יש  עירונית  לקיימות  העשייה  את  לקדם  כדי  המחויבות. 
מחויבות  ירגישו  יגויסו,  בדבר  הנוגעים  שכל  רבה  חשיבות 
ואחריות לתהליך וכי יהיה קיים גורם משמעותי ובעל סמכות 
הפעילות  על  חסות  לוקח  אף  ולעיתים  הכרה  נותן  אשר 

השכונתית. 

גורם מפתח באיכות הקשרים בין השחקנים בעיר  � אמון הוא 
וחשוב  התנהגות,  שינויי  בקידום  ובסיסי  יסודי  מצרך  והוא 
התפישתי/מחשבתי  מהשינוי  כחלק  בביסוסו.  להשקיע 
חוסר  על  להתגבר  צריך  עירונית,   לקיימות  במעבר  שנדרש 
סוחרים- תושבים-רשות,  שונים:  גורמים  בין  הקיים  האמון 
חשוב  ולכן  שונים  ומשתמשים  שירות  נותני  ובין  רשות 

להשקיע מחשבה ומשאבים בבניית האמון.

מתוך מעבדת כלכלה מקומית, חולון 
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מרכזי  � גורם  בתור  הן  אף  עלו  חיים  ואיכות  סטאטוס  תפיסות 
חברתיות,  נורמות  התנהגות.  שינויי  לעבר  אנשים  המניע 
מסוימות  להתנהגויות  הנלוות  ומעמד  סטאטוס  של  תפיסה 
)כגון שיתוף מוצרים או ויתור על רכב פרטי לטובת תחבורה 
ציבורית(, משפיעות על הנכונות של יחידים ושל גופים לשנות 
את התנהגותם. במסגרת המעבדות והעבודה בשלב הראשון 
בה  הקהילה  או  החברתית  הקבוצה  כי  נמצא  הפרויקט  של 
הפרט נמצא והנורמות שאלו מציבות, יכולות להשפיע מאוד 
התנהגות  דפוסי  ושינוי  חדשים  התנהגות  דפוסי  אימוץ  על 

ישנים. 

העבודה  � במהלך   - התודעתי  את  יקדים  ההתנהגותי  השינוי 
במעבדות עלה כי חלק מהתושבים לא מתחברים לערכים של 
קיימות וסביבה. לפיכך, זיהינו “נקודות כניסה” שיכולות לעזור 
יותר  שיהיה  באופן  המקיימת  והפעילות  השיח  את  למסגר 
זהות  יצירת  הקהילה,  חיזוק  לדוגמה:  בעיר.  להטמיעם  קל 
שכונתית כחלק מיצירת הערך המקומי,  קידום בריאות, רווח 

כספי, נוחות, סטאטוס וסגנון חיים. 

לבסוף, במעבדות העירוניות עלה הצורך בבחירה נכונה של  �
קנה המידה לפעולה, בדגש על חשיבות המקומיות. במסגרת 
המחקר מצאנו כי את רוב ההחלטות )והמדיניות( שיש לאמץ 
על מנת לייצר את השינוי ההתנהגותי הנדרש, ניתן ויש לקדם 
התת-עירונית,  הרמה  מכך,  יתרה  המקומי.  השלטון  ברמת 
התנהגות  על  השפעה  ליצור  כמאפשרת  נמצאה  שכונתית, 
יותר בקלות מאשר רמת העיר. המעבר לעיסוק ברמות התת-
העיסוק, מרחב הפעולה,  את תחומי  מגדיר מחדש  עירוניות 
השחקנים, שיתופי הפעולה התוך-עירוניים ואת תפקידם של 
הזהות השכונתית עוזרת לחולל  מוסדות עירוניים-קהילתיים. 
הצריכה  לתרבות  מקומית  ערכית  אלטרנטיבה  ליצור  קהילה, 

ולעודד חשיבה בנושאי הקיימות. 

ניתן לראות כי ההתנסויות השונות במעבדות הדגישו ביתר שאת 
את חשיבותם ומרכזיותם של היסודות שצוינו לעיל )ר’ סעיף 2( 

כהכרחיים לעיר מקיימת.  

בדרך להמלצות המדיניות . 5
במסגרת השלב השלישי של הפרויקט נבחרו מספר נושאים מרכזיים לגביהם תגובשנה המלצות המדיניות. ההמלצות תכוונה בעיקרן 
למקבלי החלטות ברשויות המקומיות, אך גם לארגונים אזרחיים, וכן לסקטור הפרטי. הנושאים בהם בחרנו להתמקד הם: כלכלה משתפת, 

אפשרויות חדשות למרחב הציבורי וקהילות כמקדמות קיימות. 

5.1 מה הקשר בין כלכלה משתפת 
וקיימות עירונית?11 

הכלכלה המשתפת הינה תחום התופס תאוצה בשנים האחרונות 
ומאתגר את המודלים הכלכליים הקיימים. לכלכלה המשתפת יש 
פוטנציאל לייצר תועלות כלכליות-חברתיות-סביבתיות נרחבות, 
ארוכת  בפרספקטיבה  לעומק  נבדק  טרם  השלכותיה  נושא  אך 
שנים. כבר היום, משפיעה הכלכלה המשתפת על דפוסי הצריכה: 
הצרכן  בין  מינימאלי  תיווך  עם  ישיר  קשר  מאפשר  המודל 
בבעלות  הצורך  את  מוריד   ,)P2P הלוואות  )לדוגמה  ליצרן/עסק 
ויצרן  או אחר, לצרכן  פיזי,  כל אדם בעל משאב  הופך  ולמעשה 
)Prosumers(. כמו כן, הכלכלה המשתפת מעודדת שימוש יעיל 
אלטרנטיבי  מודל  מהווה  וכך  קיימים  חומריים  במשאבים  יותר 
לפרדיגמת הצמיחה הכלכלית, מרחיבה את הנגישות של מוצרים 
את  מקטינה  לכאורה,  וכך,  יותר  וגדול  רחב  לציבור  ושירותים 

הצורך בצריכה, תוך שינוי היחס למושג הבעלות הפרטית.  

”WEconomize“ נחקר ונכתב על ידי קבוצת  11

המשתפת  שהכלכלה  כך  על  מצביע  בעולם  המצטבר  הניסיון 
איננה אופנה חולפת, אלא תופעה כלכלית חברתית משמעותית. 
יש לכך מספר עדויות: ראשית, ארגוני כלכלה משתפת )עסקיים 
וחברתיים כאחד( כדוגמת AirBnB, Uber ואחרים מרחבי העולם, 
תעשיות  של  רב  ומספר  מרשימים  צמיחה  קצבי  על  מדווחים 
חוות  והתחבורה(  המלונאות  ענפי  )כגון  ומבוססות  וותיקות 
הענפי  במבנה  לכת  מרחיקי  ושינויים   )Disruption( שיבוש 
שנית,  בשוק.  העניין  בעלי  בין  העושר  בחלוקת  גם  כמו  שלהן, 
)קיימת  יחסית  למרות שהכלכלה המשתפת היא תופעה חדשה 
תחומים  כיום  למצוא  קשה  משמעותי(,  בהיקף  שנים  כשמונה 
בהם אין מיזמים של כלכלה משתפת. ולבסוף, העובדה שמדינות 
כגון אנגליה וגרמניה וערים, כגון סיאול )דרום קוריאה(, וונקובר 
שימוש  עושות  )ברזיל(  וקוריטיבה  )איטליה(  בולוניה  )קנדה(, 
בכלכלה המשתפת ככלי אסטרטגי ומשילותי במסגרת המדיניות 

הציבורית שלהן, מעידה שמדובר בכלי משמעותי וחשוב.

לשינוי  המשתפת  הכלכלה  של  הפוטנציאל  את  להבין  מנת  על 
הרגלים וצמצום צריכה והקשר של הכלכלה המשתפת לקידום 
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אפשרי  � כפתרון  מוצעת  הפלטפורמה  שילוח:  פלטפורמת 
להקלה על עסקים קטנים ובינוניים. היא מחברת בין הצורך 
בפתרונות שילוח מעסקים קטנים ללקוחותיהם, לבין כלי רכב 
פרטיים ומוניות שבכל מקרה נמצאים בדרך. באופן זה ניתן 

להוריד עלויות שילוח ולוגיסטיקה.

ובינוניים:  � קטנים  לעסקים  מראש  רכישה  פלטפורמת 
הפלטפורמה מחברת בין אנשים פרטיים וארגונים המבקשים 
לרכוש מעסקים קטנים ובינוניים בעיר. הצרכנים בפלטפורמה 
או ביצועם(  ייצורם  )טרם  ושירותים מראש  רוכשים מוצרים 
ונהנים מהנחה. חיבור זה נותן מחד מענה לצורך של עסקים 
ומאידך מתחבר לצורך של  ומימון,  ובינוניים בשיווק  קטנים 
הלקוחות, המעוניינים לרכוש בהנחה תוצרת ושירותים ובתוך 

כך לצרוך תוצרת מקומית ולעודד עסקים מקומיים. 

 The Sharing Economy“ רקע12  מסמך  הוכן  עירונית,  קיימות 
and Urban Sustainability” . המסמך סוקר את נושא הכלכלה 
המשתפת והקשר והתרומה שלו לקידום ערכי הקיימות, אך גם 
כולל  המסמך  זה.  בתחום  הטמונים  האפשריים  הסיכונים  את 
סקירה של דוגמאות שונות של ערים בעולם שהפכו את עקרונות 

השיתוף לכלי ואסטרטגיה עירונית.

לאן חשוב להגיע? עקרונות לקידום כלכלה משתפת בעיר

על מנת להבין את הכלכלה המשתפת בקונטקסט הישראלי, נערך 
מחקר ומיפוי של היקף וסוג הפעילות בתחום הכלכלה המשתפת 
בוחן  כמקרה  לשמש  נבחרה  ירושלים  עיריית  בנוסף,  בישראל. 
כמקדמות  בישראל  עיריות  של  והאפשרויות  התפקיד  לבחינת 
כלכלה משתפת בעירוניות הישראלית. באמצעות מתודה סדורה 
גורמים  שזיהו  עירוניים  לאתגרים  אפשריים  פתרונות  תוכננו 
רלוונטיים בעירייה, תוך ניתוח ההשלכות האפשריות על קיימות 
וזיהוי החסמים העירוניים, הארגוניים והרגולטוריים הקיימים. בין 

הפלטפורמות המשתפות שנבחנו:

באתר  המלא  למסמך  קולינס.  ולילה  ברכיה  ולרי  ידי  על  נכתב  המסמך   12
 www.ukayamut.com/Sharing-econom הפרויקט

למצוקת  � אפשרי  כפתרון  מוצעת  בנכסים:  שיתוף  פלטפורמת 
בעיר.  הקיימת  וחינוכית  עירונית  לפעילות  השטחים 
וחוץ  ארגוניים  תוך  משתמשים  בין  מחברת  הפלטפורמה 
לתאר  )כלומר-  צורך  להגדיר  יכול  משתמש  כל  ארגוניים. 
יכול  משתמש  כל  ומנגד  נדרש(  משאב  או  נכס  במדויק 
להציע נכס או משאב רלוונטי העומד בצורך שהוגדר. בניית 
תגמולים  במערך  הצורך  את  בחשבון  לוקחת  הפלטפורמה 

ואמון פנים ארגוני.

http://www.ukayamut.com/wp-content/uploads/2016/02/the-sharing-economy-and-sustainability-feb-7-2016.pdf
http://www.ukayamut.com/wp-content/uploads/2016/02/the-sharing-economy-and-sustainability-feb-7-2016.pdf
http://www.ukayamut.com/wp-content/uploads/2016/02/the-sharing-economy-and-sustainability-feb-7-2016.pdf
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ככלי אפשרי לפיתוח שירותים קהילתיים: הוצע לעשות שימוש  �
בספריות עירוניות כמרכזים לפיתוח יוזמות של השאלת ציוד 
בקהילה. באמצעות שימוש במערכות המידע הקיימות, והידע 
והניסיון שבספריות, ניתן לפתח סוגי השאלה חדשים ובנוסף 
ספריות  לזה.  זה  מוצרים  להשאיל  לתושבים  אפשרות  לתת 
השכונות,  לתושבי  וחברתי  כלכלי  ערך  לייצר  יכולות  ציוד 

בעוד שעלויות התחזוקה למערכת נמוכות יחסית.  

השאיפה היא שעיריות יעודדו הקמת פלטפורמות משתפות בתחומן, 
כאלה שבאמצעותן התושבים ייצרו בעצמם חלק ניכר מהפתרונות 
לאתגרי העירוניות. בערים כאלו, פלטפורמות משתפות תאפשרנה 
מבלי  רעיונות  לפועל  ולהוציא  שיח  לנהל  ולעירייה  לתושבים 
להידרש לתקציבים משמעותיים. על מנת לאפשר זאת אנו שואפים 
למצב בו עיריות יעודדו ויסדירו פעילות של כלכלה משתפת בתחומן 
הכלכלה  באמצעות  פתרונות  ליצירת  אקטיבי  באופן  יפעלו  ואף 

המשתפת. 

הכלכלה המשתפת היא כלי עוצמתי ביותר, בעל יכולת השפעה 
על התנהגותם של אנשים. תחום זה מתפתח בקצב מהיר בעולם 
יכול לעבוד בשרות  זה  כלי  ללא הרף.  ומייצר אפשרויות חדשות 
לכן,  אלו.  ערכים  עבור  הרסני  להיות  גם  יכול  אך  הקיימות,  ערכי 
של  והכוונה  בניווט  מאוד  משמעותי  תפקיד  המקומית  לרשות 
השימוש בכלי הכלכלה המשתפת, על מנת להבטיח שימוש מושכל 
בהם וכן את טובת תושבי העיר ורווחתם, תוך עידוד מעבר לאורח 

חיים מקיים. 

5.2 בחיפוש אחר פרדיגמה חדשה 
למרחב ציבורי13

כדי לקדם  ה’פרדיגמה של המרחב הציבורי’  למה חשוב לעדכן את 
קיימות בעיר?

מגלמים  והפארק,  הרחוב  הכיכר,  כדוגמת  ציבוריים,  מרחבים 
נגישות, מגוון, ציבוריות, קישוריות  בתוכם ערכים מקיימים כמו 
ומהווים מרכיב מרכזי בשיח העוסק   ,)Inclusiveness( והכללה 
רבים  ציבוריים  מרחבים  העירונית.  ובתרבות  העירוני  בעיצוב 
שעוברת  והשינויים  הדינמיים  התהליכים  את  כיום  משקפים 
ועוד.  תחבורה  דיור,  תעסוקה,  כגון  שונים  בתחומים  החברה 
ומשאבים  עוצמה  של  שוויונית  הבלתי  החלוקה  זאת,  עם  יחד 
הופכת לעיתים את המרחב הציבורי הפתוח שהיה בעבר מוטמע 
במרקם החיים העירוני, לחלק מסביבה עירונית מבוזרת ומובדלת 

 .)Fragmented and impersonal(

לאן חשוב להגיע? עקרונות לפיתוח מרחב ציבורי מעודכן ומקיים

החברתי  הצורך  הציבורי,  המרחב  בתפקידי  השחיקה  למרות 
בדרכים  פועלים  וקבוצות  יחידים  נעלם.  לא  ציבוריים  במרחבים 
קיימים  במרחבים  להשתמש  או  אלו,  מרחבים  לייצר  שונות 
באופנים שאינם דורשים השקעות כלכליות ותשתיתיות נרחבות. 
משתמשים  של  צרכים  למגוון  מענה  הנותנים  אלה,  שימושים 

נחקר ונכתב על ידי אדר’ עודד קוטוק וד”ר דרור קוכן  13

שונים, מייצרים מנעד רחב של פעילויות אלטרנטיביות וחתרניות, 
המאתגרות את אב-הטיפוס של המרחב הציבורי.

ונבחנה  ומהעולם  מהארץ  בוחן  מקרי  נבחנו  המחקר  במסגרת 
יישימותם בקונטקסט הישראלי, על מנת לפתח עקרונות לפיתוח 
מהעקרונות  חלק  להלן  בישראל.  ומקיים  מעודכן  ציבורי  מרחב 

שנמצאו: 

של  � צרכים  למגוון  מענה  הנותנים  מרחבים  להעדיף  יש 
פעילויות  של  רחב  מנעד  ומציעים  שונים  משתמשים 
אלטרנטיביות שיאתגרו את השימושים הידועים של המרחב 

הציבורי הטיפוסי.

תכנים  � בתוכם  ומגלמים  מענה  שנותנים  מרחבים  לייצר  יש 
העכשוויים,  התקופה  צרכי  לפי  מתעדכנים  לשימושים  חדשים 
למידה,  קהילתית,  פעילות  צרכנות,  עבודה,  צרכי  לדוגמה: 

ו׳ייצוא׳ של פעילויות אל מחוץ לבית.

יש צורך במנגנוני גמישות והתאמה של המרחבים לשימושים  �
להתגמש  הם  גם  יוכלו  אלו  מנגנונים  בהם.  המשתנים 
פעילויות  משתמשים,  לפי  תיעשה  ההתאמה  ולהשתנות. 

חדשות, זמני פעילות במרחב והגורמים האחראים עליהם. 
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הן  להתפתח  יכולים  עבודה  מרחבי  ציבוריים:  עבודה  מרחבי 
פרטיים  במרחבים  והן  וסגורים  פתוחים  ציבוריים  במרחבים 
שלאחר  בשעות  )למשל  ציבורי  שימוש  המאפשרים  סגורים 
העבודה, או במרחב פתוח – כגון לובי של בנין משרדים(. מרחבים 
אלו מאפשרים לנצל את קיומן של התשתיות הפיזיות הנדרשות 

לעבודה, ובאמצעים מינימאליים להגדיר מרחב זמני לעבודה. 

קהילתיות  לפעילויות  גם  לשמש  יכולים  פרטיים  עבודה  חללי 
וחינוכיות בשעות שאחרי העבודה, לדוגמא חללים בסניפי בנק 
דיסקונט ששימשו את הבנק להעברת סדנאות להשכלה פיננסית, 
או כמו סטודיו לעיצוב באמסטרדם, בו בשעה 6 בערב, הריהוט 
לשמש  יכול  הנוצר  והמרחב  התקרה,  לכיוון  מועלה  המשרדי 

למטרות אחרות – סדנאות, שעורי יוגה, מסיבות ועוד. 

מספר מקרי מבחן הראו כיצד גופים ציבוריים מגיבים לצרכי הציבור 
למשל,  ת”א-יפו,  עיריית  קהילתיים.  עבודה  לחללי  ודרישותיו 

מפתחת חללים כאלו במסגרת מרכזים קהילתיים שהיא מקימה. 

מרחב ציבורי מרובד: המרחב הציבורי יכול לשמש גם כפלטפורמה 
לשילוב תכנים וירטואליים קבועים או ניידים )למשל ע”י הקרנת 
יכולות  אלו  טכניקות  באפליקציות(.  שימוש  או  במרחב  מידע 
לעשות שימוש במרחבים קטנים וזמינים, לאפשר הנגשת מידע 
“סטנדרטים”  מאמצעים  המודרות  אוכלוסייה  לקבוצות  גם 
לקונטקסט  לזמן,  למקום,  בהתאמה  המידע  את  ולשנות  יותר, 
והווירטואלי  הפיזי  המרחב  של  המיזוג  לכך,  מעבר  ולמשתמש. 
מרובד,  מרחב  יצירת  גם  ומאפשר  הציבורי  המרחב  את  מעצים 
שיכול להציע בו-זמנית תכנים מגוונים לסוגי משתמשים שונים 

וכן מגוון אפשרויות לביטוי עצמי של יחידים וקהילות.

דוגמאות למרחבים ציבוריים מעודכנים 

לשמש  יכול  המקיים  הציבורי  המרחב  ניידים”:  “מפגשים 
כפלטפורמה ליצירת מבנים ניידים שישמשו למפגש וקהילתיות, 
הוא  המעשי  הביטוי  ולמשחק.  להפתעה  ופנאי,  לימוד  לעבודה, 
זמניים  ציבוריים  מרחבים  נמצאים  בתוכו  סטטי  ציבורי  מרחב 

מודולריים, אשר מאפשרים מגוון משתנה של פעילויות.

“תחנה רב תחומית”: תחנת האוטובוס היא הרבה יותר מאשר מקום 
ובו  כשלעצמו  ציבורי  מקום  היא  הציבורית.  לתחבורה  המתנה 
בזמן חלק מהמרחב הציבורי שסביבה. תפיסה מכלילה ומקיימת 
של תחנות התחבורה הציבורית מאפשרת להשתמש בהן כמענה 
הקהילה  אנשי  של  הן  המשתמשים,  של  המשתנים  לצרכים 
משתמשים  של  והן  נמצאת התחנה(  שבו  האזור  )של  המקומית 
אקראיים. באופן זה, המרחב של התחנה מאפשר מגוון פעילויות 
המתקיימות באותו זמן ומתבססות הן על פעולות מכוונות )“אני 
יודע שבתחנת האוטובוס יש אפשרות לטעון את הטלפון/לשתות 
קפה ולכן אגיע לשם”( והן על ניצול הזדמנויות אקראיות )“רצתי 
ספר/ לקרוא  הזמן  את  אנצל  ולכן  בזמן  הגעתי  ולא  לאוטובוס 

להזמין חבר לקפה איתי בתחנה”(.
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מזמן  המקיים  הציבורי  המרחב  זמני:  או  פעמי  חד  ציבורי  מרחב 
אפשרויות רבות לחוויות תרבותיות-חברתיות מבלי שהוא צריך 
עושים  המרחבים  ומובדלים.  מובחנים  שטחים  לכך  להגדיר 
את  לייצר  בכדי  במרחב  כבר  הקיימים  במאפיינים  שימוש 
ולמרחב  לאירועים  לזירה  כולו  המרחב  את  והופכים  הפעילות, 
המזמין אפשרויות ביטוי עצמי שונות ומגוונות. המרחב הציבורי 
הופך להיות רב שימושי, כשבכל שימוש ‘לובש’ המרחב מאפיינים 
שונים, שיכולים להיות חד-פעמיים, ובסיום השימוש הם ניתנים 
למחיקה, הסרה, או מיחזור. פעולות אלו ממצות את אפשרויות 
לילדים,  ביחס  רק  לא  הציבורי,  במרחב  הטמונות  המשחקיות 
והכוונה  לימוד  בתהליכי  משמעותי  מרכיב  גם  להוות  ויכולות 
מראש  מבקשת  או  דידקטית  שאינה  בדרך  התנהגותי,  לשינוי 

רציונליזציה של הפעולה עצמה.

אחיד.  אינו  חניה,  לצורך  ציבורית  חניה  בשטח  השימוש  חניה: 
ובזמנים  מסוימים  בתנאים  ‘מופקע’  להיות  יכול  החניה  מרחב 
ככלי  לשמש  יכולים  חניה  מרחבי  אחרים.  לצרכים  מסוימים 
כלכלה  של  מיזמים  לטובת  כזירות  או  מקומיים  עסקים  לחיזוק 
באופן  או  קבוע  באופן  עסקית-מקומית,  או  משתפת-קהילתית 
זמני, כמו גם מרחבים לפעילות ציבורית חופשית כמו התעמלות, 

משחק, מוזיקה. 
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5.3 קהילות כמנוע לקידום קיימות 
עירונית14

כגורם  הקהילה  סומנה  הפרויקט,  של  הראשונים  בשלבים  כבר 
הינה  עירונית  מדיניות  מקיים.  חיים  לאורח  במעבר  משמעותי 
מפתח לאפשרות של אימוץ אורח חיים מקיים של תושביה, אך 
הנחת העבודה היא שאין די באימוץ טכנולוגיות ירוקות כדי להביא 
וכי  התושבים  של  היומיום  בחיי  משמעותיים  התנהגות  לשינויי 
השינויים הנדרשים לא יתחוללו ללא שינוי בנורמות החברתיות 
בהן  המרכזיות  הזירות  אחת  היא  הקהילה  כאמור,  המקובלות. 
ניתן לאמץ נורמות התנהגות חדשות, מאחר ולעיתים קרובות קל 
והשכנים  החברים  גם  כאשר  חדשים  הרגלים  לאמץ  יותר  הרבה 
בחיי  פעילויות  שאותן  הוא  האופטימי  המסר  אותם.  מאמצים 
פליטת  ואת  האקולוגית  הרגל  טביעת  את  שמקטינות  היומיום 
המקומית,  החיים  לאיכות  לתרום  זמנית  בו  יכולות  החממה  גזי 

לבריאות התושבים ולצדק חברתי. 

עירונית  מדיניות  בין  היא בשילוב המוצלח  לעיר מקיימת  הדרך 
של  יוזמות  לבין   )Top-Down( מ”למעלה”  קיימות  המקדמת 
עיר   .)Bottom-Up( “מלמטה”  הנובעות  שינוי  מובילי  תושבים 
הישיבות  מחדרי  המגיעות  ביוזמות  מקורה  פעילותה  שכל 
שנמצא  היזמות  של  האדיר  הפוטנציאל  את  מפסידה  בעירייה, 

נחקר ונכתב על ידי יואב אגוזי, ד”ר ליה אטינגר, עידית אלחסיד ושרון בנד-  14
חברוני

פלטפורמות  לייצר  שיודעת  עירייה  והשכונות.  התושבים  ברמת 
ליוזמות של התושבים ולתמוך בפעילויותיהם יכולה לייצר שינוי 
עמוק באורחות החיים של התושבים. בנוסף, יכולת הקשבה טובה 
האמיתיים  הצרכים  את  להבין  מאפשרת  המקומיים  לתושבים 
שלהם. ראינו לאורך הפרויקט שלתושבים לרוב איכפת מהקהילה 
ומהסביבה המיידית שבה הם חיים ויש להם רצון לפעול למענם.

על בסיס הנחות היסוד הללו וכדי לחזק את הקהילות העירוניות 
ולקדם אורח חיים בר-קיימא בערים בישראל, התמקדה קבוצת 
בין  התקשורת  פיתוח  כגון:  בסוגיות  קהילות  בנושא  העבודה 
הרשות לתושבים ויצירת ערוצים לעידוד יזמות ופעילות מקומית 
המבטאים גוונים ייחודיים בקהילה, ומעודדים קהילתיות וקיימות. 
שחקנים  חלק  לקחו  בה  סדנה  נערכה  אלו  נושאים  בסיס  על 
בכלל  בעיר  קיימות  בקידום  העוסקים  ערים,  מכמה  מגוונים 
ובנגזרת הקהילתית בפרט. הסדנה אפשרה סיעור מוחות יצירתי 

בין השחקנים השונים סביב נושאי הדיון שהעלה צוות המחקר. 

מתוך העבודה, זוהו  חמש המלצות ראשוניות מרכזיות:

1. זיהוי ותמיכה בשחקני תיווך עירוניים - גורמים שתפקידם תיאום 
להביא  מנת  על  שונות  ברמות  עניין  בעלי  בין  שיח  ויצירת 

לקידום פעילות קהילתית.

פעילים  והעצמת  להכשרה  מסגרות   – “חממות”  והקמת  ייזום   .2
קהילתיים.

– פיתוח מנגנון עירוני המסוגל  3. הקמת אזורים דלי ביורוקרטיה 
ייחודיות  וליוזמות  לפרויקטים  לעשייה,  ולהיענות  להכיל 
ומהירה  ידידותית  בצורה  לאפשר  וכך  מהקהילה  הצומחות 
בחינה בקנה מידה קטן של יוזמות מקומיות ורעיונות חדשים 

שנמצאים “מחוץ לקופסה”. 

ויצירת  ידע  העברת  מערך  פיתוח   – מקצועיות  רשתות  יצירת   .4
שחקנים  ובין  ברשות  שונים  שחקנים  בין  פעולה  שיתוף 

מקבילים בין רשויות.
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5. כלים לניטור השיח הציבורי – פיתוח כלים העוזרים לזהות את 
הנושאים החשובים לטיפול, לפני שהם הופכים לבוערים, בין 
השאר באמצעות הרשתות החברתיות והאמצעים הדיגיטלים 

המתפתחים.

דוגמאות לכלים לעידוד קהילות מקיימות: 

מוצלחות  דוגמאות  על  רבה  במידה  מבוססות  הללו  ההמלצות 
באופנים  והעולם  הארץ  ברחבי  שונים  במקומות  המיושמות 

שונים. להלן דוגמאות שניתן לאמץ תוך ביצוע התאמות:

ה-15  � פורום  של  בעיריות  אקלים,  מובילי  הרפרנטים,  פורום 
לבעלי  עירייתית  בין  מקצועית  לרשת  ישראלית  דוגמה  הוא 
נושאי האקלים ברשויות. מלבד  לקידום  תפקידים הפועלים 
מידע  להחלפת  מסגרת  מקבלים  הפורום  חברי  העשרה, 
ותמיכת עמיתים בעליות ובמורדות הכרוכים בתהליכי השינוי 

אותם הם מטמיעים. 

האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית חולון ופרויקט “שכונה צעירה”  �
בירושלים מבצעים ניטור קבוע של השיח ברשתות החברתיות 
לאנשי  מאפשר  שכזה  ניטור  העירייה.  לפעילות  בנוגע 
העירייה לזהות בשלב מוקדם מאוד סוגיות רלוונטיות לטיפול 
שאינם  לצרכים  גם  להתייחס  ניתן  כך  העירייה.  והתערבות 
ויכולים לשפר את  לידי ביטוי בתלונה או בזמן משבר  באים 

איכות חייהם וסביבתם של התושבים.

בעיר טוטנס במערב אנגליה פועל כבר כמה שנים אירוע השקעות  �
מציגים  הקהילה  תושבי  באירוע,  סביבתית-קהילתית.  ליזמות 
יוזמות קהילתיות מקדמות קיימות לכלל תושבי המקום, שהם 
המשקיעים הפוטנציאלים. ההשקעה באה לידי ביטויי במגוון 
אופנים, לא רק כספיים, אלא גם בתרומת חומרים, עבודה או 

תמיכה אחרת. במסגרת כזו כולם יוצאים נשכרים.

איך מודדים קיימות עירונית? . 6
מדדים לבחינת קיימות עירונית ברשות 

המקומית
לאמוד אותה  מרכיב חשוב לקידום קיימות בעיר הוא האפשרות 
המדידה  בהתאם.  עירונית  ופעילות  מדיניות  החלטות  ולגבש 
קיימות, לאמוד את השלכות  מגוונים של  צריכה לבחון היבטים 
התרומה  פוטנציאל  ואת  שונים,  מידה  בקני  העירונית  הפעילות 
של צעדים שונים לקידום הקיימות העירונית. פיתוח מדדים הינו 
התלות וההשפעה של המערכת האורבאנית  קריטי להבנת  מהלך 
בצמצום  לסייע  יכול  והגלובלית, אמצעי אשר  האזורית  בסביבה 
ההשפעה העירונית על הסביבה הטבעית לאורך זמן, תוך שיפור 

הרווחה האנושית.

באמידת  וההשקעה  העניין  והתפתחו  הלכו  האחרונות  בשנים 
מערכות  באמצעות  העירונית  הקיימות  של  שונים  היבטים 
עירוניים.  )אינדקסים(  מדדים  ויצירת  )אינדיקטורים(  מחוונים 
או אינדקס עירוני הינה לבחון את  מטרת מערכת אינדיקטורים 
התנהלותה  ודרך  אוכלוסייתה  של  הרווחה  מצב  את  העיר,  מצב 

ולעקוב אחר מגמות ההתפתחות של העיר, לטוב ולרע. 

של  שונים  בתחומים  מגמות  בוחנים  עירוניים  אינדיקטורים 
הקיימות העירונית, לדוגמה: בריאות, חינוך, כלכלה, דיור, שוויון, 
תחבורה,  ופנאי,  תרבות  בטחון,  קהילתיות,  וממשל,  דמוקרטיה 
סביבה ועוד. אינדיקטורים בתחומים אלו שואפים לזהות ולהצביע 
העירונית,  החברה  שבין  ההדדית  בתלות  שונים  היבטים  על 

הפיתוח הכלכלי והסביבה הטבעית.

הפוקוס של עבודה זו  סביב שינוי ההתנהגות האנושית, חייב פיתוח 
מערכת מדדים יחודית שתוכל לאמוד ולהתייחס לגורמים האנושיים 
שפותחה  המדדים  מערכת  העירונית.  הקיימות  על  ולהשפעתם 
ובכך  ותפיסתיים  התנהגותיים  למרכיבים  בעיקר  מתייחסת 
במגוון  עוסקים  שפותחו  המדדים  ושניים  ארבעים  ייחודיותה. 
מקומית,  וכלכלה  מקומיות  וצריכה,  תרבות  שינויי  ובהם:  תחומים 
מרחבים  ניצול  וחיבוריות,  שיתופיות  עירוניים,  משאבים  חלוקת 
עירוניים ומעורבות קהילתית. על מנת להוציא לפועל את אמידת 
הקיים  מן  במידע  להשתמש  מקומיות  רשויות  יכולות  הקיימות, 
לבצע  הרשות  על  יהיה  ולעיתים  ועוד(  הגנה”ס  מהלמ”ס,  )כגון 

סקרי שטח. 
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סיכום. 7
לקראת תום שלוש שנות מחקר במסגרת פרויקט ‘קיימות עירונית’, 
הוא  העירונית  הקיימות  תחום  כי  ההבנה  ויותר  יותר  מתבהרת 
תחום רחב ומולטי-דיסיפלינרי. הפרויקט כיסה במחקר תיאורטי 
ומעשי אספקטים רבים ושונים של הקיימות העירונית, על מנת 

להפיק המלצות מדיניות, אשר חלקן מתוארות לעיל.

נושאי  של  רחב  מגוון  על  ומקיף  רב  ידע  נצבר  הפרויקט  במסגרת 
הקיימות העירונית. כמו-כן, פותחו כלים פרקטיים ויישומיים להשגת 

קיימות דרך עידוד שינויי התנהגות. 

עם  ומגוונים  שונים  פעולה  שיתופי  נערכו  הפרויקט  במהלך 
עיריות, גופים אזרחיים ובעלי עניין שונים. בנוסף, הפרויקט הוצג 
בכנסים ואירועים רבים. אנו מאמינים שהפעילויות השונות תרמו 
ולהזדמנויות  לנושא  המודעות  ולהעלאת  השיח  להרחבת  רבות 
לייצר  בכדי  העירונית,  הקיימות  בפרדיגמת  בשימוש  הטמונות 
שינוי ולהטיב עם תושבי העיר. בנוסף, תרמה פעילות הפרויקט 
להעלאת הנושא לסדר היום ברמת הרשות המקומית והפעילות 

העירונית והקהילתית.  

בתהליך המחקר נעזרנו בשותפים רבים וטובים לביצוע המחקרים 
פתחו  אשר  השונים  העירוניים  לנציגים  להודות  ברצוננו  השונים. 
בפנינו דלתות רבות בחולון, אשדוד, תל-אביב-יפו וירושלים והיטיבו 

את היכולת שלנו לחבר בין המחקר התיאורטי והשטח. 

שלל  עם  רבים  פעולה  שיתופי  נוצרו  הפרויקט  במשך  בנוסף, 
ועודנו  הוביל,  כזה  חיבור  כל  ופעילים.  יוזמות  ארגונים,  גופים, 
העירונית  הקיימות  בתחום  והמחקר  העשייה  לחיזוק  מוביל, 
הללו,  לכל השותפים  מודים  אנחנו  ולהגברת המאמץ המשותף. 

אשר קצרה היריעה מלהזכיר.    

במסגרת  שנעשתה  והאינטנסיבית  המקיפה  העבודה  למרות 
הקיימות  בתחום  והעשייה  המחקר  אפשרויות  הפרויקט, 
העירונית טרם מוצו ועודנו רחוקים מלהשיג את המטרה הסופית 
של צמצום העומס על משאבי כדור הארץ והשגת חוסן חברתי 

וכלכלי בערים. 

בכוונתנו להמשיך את העבודה החשובה בתחום הקיימות העירונית 
ואנו מקווים לשיתופי פעולה רבים, פורים ומעניינים בהמשך. 

להלן מבחר ממדדי המערכת לדוגמא15: 

מדדים לדוגמאנושא
•שינוי תרבות הצריכה צריכת חומרים ברמת משק הבית	

• מידת השימוש בתחבורה ציבורית מסך כל הנסיעות	
• מידת ההליכה והשימוש באופניים 	

•מקומיות וכלכלה מקומית אחוז האוכלוסייה המועסק בתחומי העיר/ מטרופולין	
• אמצעי הגעה לביצוע קניות	
• שביעות רצון מתנאי ואיכות המגורים	

•חלוקת משאבים עירוניים שביעות רצון מנגישות לשירותים שמספקת העירייה )רווחה, חינוך, השכלה, בריאות(	
• תמהיל גודל יחידות דיור לפי אזורים בעיר )תמהיל שכונתי(	

•איכות חיים עלות המחיה של משק הבית ביחס להכנסה למשק בית	
• ממוצע שעות עבודה שבועי	
• מידת העיסוק בפעילות ספורט	

•שיתופיות וחיבוריות רשתות חברתיות ככלי ליצירת קשרים מקומיים/ קהילתיים/ עסקיים	
• הרשת החברתית ככלי מעודד פעולה	
• נכונות לשימוש ביד שנייה	

•ניצול מרחבים עירוניים פעילות במבני ציבור עירוניים	
• פעילות בשטחים פתוחים בעיר	

•מעורבות קהילתית השתתפות בפעילות קהילתית בשכונה	
• תחושת שייכות לקהילה/שכונה	
• שימוש בשירותי מרכז קהילתי/מינהל קהילתי	

•מגוון ואפשרויות בחירה  מגוון חברתי כלכלי בשכונה	
• עמדות ותפיסות לגבי מגוון האוכלוסייה	

•מעורבות אזרחית ומחויבות מעורבות אזרחית בשכונה או בעיר	
• שיעור ההשתתפות בבחירות המקומיות והארציות )לרשויות וממשלה( לפי אזורים בעיר	

מערכת המדדים המלאה שחוברה על ידי ד”ר מידד קיסינגר, ענת דור וצוות הפרויקט תהיה זמינה בקרוב באתר הפרויקט  15



מכון ירושלים לחקר ישראל

אפריל 2016


