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 אורח חיים מקיים .1
 

עד לשנים אך , הוזכר הצורך לשנות דפוסי צריכה ,"12נדה 'אג"במסמך  ,2991שנת כבר ב
שנה  עשריםבמשך קרוב ל. מוכנה להתמודד עם סוגיה זו אף מדינה לא היתה האחרונות

 sustainable production and) ,הוזכרה תמיד סוגיית הצריכה בהקשר של סוגיית הייצור

consumption) תשומת הלב בעולם הופנתה , בשנים אלו. למרות שאין בהכרח קשר ביניהן
 .להשגת ייצור בר קיימא ולא לסוגיית הצריכה

 מודעות צרכנים 1.1

 
ההתמודדות הראשונית עם סוגיית הצריכה התייחסה לחינוך הצרכנים להיות מודעים 

ולבחור באופן מודע במוצרים  ,הצריכהיותר למשמעויות הסביבתיות של מוצרי 
ההנחה הרווחת היתה שככל שהצרכן מודע יותר למשמעויות . ידידותיים לסביבה

יש להשקיע  שם כךהוא יהיה מוכן לשלם יותר עבור מוצר המזיק פחות ול, הסביבתיות
 .הסברה וקמפיינים ציבוריים, בחינוך

לרוב בתחומי משק הבית , ספציפייםפעילויות לקידום צרכנות ירוקה התייחסו למוצרים 
מעבר לרצון ( מוצרים אורגניים)האדם  חלק מדרכי ההסברה התייחסו לבריאות. והמזון

 (.הפחתת השימוש בכימיקלים בדישון)להיטיב עם הסביבה 
ניתן היום להסיק כי מודעות לא בהכרח מובילה לשינוי , מתוך ממצאי מגוון מחקרים

 -השאלה המרכזית לכן היא. ן מודעות לבין התנהגות בפועלקיים פער בי. התנהגות הצרכן
להשלכות הסביבתיות  המודעת או לא מודעת, כיצד ניתן להגיע לשינוי התנהגות הצרכן

 ?של הרגלי הצריכה שלו
 

 מוצרים ידידותיים לסביבה 1.1

 
. המוקד השני בסוגיית הצריכה מתייחס לזמינות של מוצרים ידידותיים לסביבה ועלותם

ואם עלותם אינה עולה באופן , הרווחת היא שאם קיימים מוצרים ידידותייםההנחה 
כך  ,ניתן להחדיר אותם לשוק בעזרת כלים כלכליים, משמעותי על עלות מוצרים רגילים

ממצאי מחקרים בנושא הצביעו על  .למוצרים ידידותיים יותר מרצונםשהצרכנים יעברו 
תבר שצרכנים אשר רכשו מוצרים יעילים מס. אפקטיביות מוגבלת מאוד של מדיניות זו

הרשו לעצמם לעלות את היקף השימוש בהם  (כאלו החוסכים באנרגיה -לדוגמא)יותר 
התייעלות מוצרים הביאה לעיתים קרובות לירידת . (הפעלתם במשך שעות ארוכות -כגון)

נוצר מצב בו התייעלות  ךכ. אך כמות המוצרים שנרכשו עלתה בהרבה, מחיריהם
או השימוש בו וביטלה את היתרון /ו ית בשימוש במוצר הביאה להעלאת הביקושסביבת

נבחנה התרומה של מוצרים , בנוסף. (rebound effect)היחסי של התייעלות הייצור 
של " תהרגל האקולוגי טביעת"תיים ולהקטנת יבידידותיים לסביבה להשגת יעדים סב

לבין " הצרכן הירוק"בין  תהרגל האקולוגי טביעתמסתבר שאין הבדל מהותי ב. הצרכן
. קטנה על הסביבהחיובית וזאת כיוון שלמוצרים הידידותיים השפעה , "הצרכן החום"

 .כבדות על הסביבהשליליות טרם התמודדו עם מוצרים או פעילויות להם השפעות 
המוגבלת לפלח שוק שבשום , בחירת מוצרים ידידותיים נשארה פעילות נישתית 

 .במקרה הטוב, מן הביקוש למוצר 21%לא עלה על מקרה 
. גם הפעלת תמריצים או סובסידיות לא הביאה תמיד לתוצאות המבוקשות 

, ההנחה הכלכלית הרווחת. פי מחירו-הצרכן לא בוחר תמיד רכישת מוצר או שירות על
צרכנים רוכשים מוצרים או . אינה נכונה, לפיה הצרכן פועל תמיד בצורה רציונלית

 .שחלקן אינן רציונליות, ותים על סמך מגוון רחב של העדפותשיר
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 רציונלית-צרכנות לא 1.1

. פסיכולוגיים וחברתיים, אישיים וקבוצתיים -הרגלי צריכה נובעים ממגוון רחב של מאפיינים

למיקומו בחברה , (identity)דפוסי צריכה מקנים לאדם דרכי ביטוי לזהותו האישית 

(status)  לקבוצה ולהשתייכותו(peer group) .בין היתר, הרגלי הצריכה של אדם מיועדים ,

 conspicuous)להפגין את מעמדו ולהיות בעלי נראות כלפי הקהילה המשמעותית עבורו 

consumption) .פי הנורמות -אלא פועל על, הצרכן אינו קובע את הנורמות בחברה, לרוב
 .המקובלות בחברה ובתרבות אליהן הוא משתייך

 :קסון תיאר את התופעה'טים ג' פרופ

"The days of spending money we do not have on things we do not need to 

impress people we do not care about are over. Living well is about good 

nutrition, decent homes, access to good quality services, stable communities and 

satisfying employment" 

מביאים מסגרות הלא רציונליים התייחסות לתהליכים ולשינוי דפוסי צריכה מחייב ה, לפיכך
 .ליצירת הרגלי צריכה בעלי השפעות שליליות ומשמעותיות על הסביבה

 שדה הבחירה 1.1

והצרכן בוחר , שדה הבחירה נקבע מראש, לרוב. הצרכן בוחר מתוך שדה בחירה זמין ונוח
שדה הבחירה אינו חופשי ולרוב בחירתו של הצרכן לא תשתנה גם , כלומר. בברירת המחדל

 . אם יגיע לידיו מידע חדש

ינו בשינוי הבחירה שעורך לרוב הצרכן ה ב בשאיפה לעבור לצרכנות מקיימתהאתגר החשו
לפעולה או לרכישת מוצר . לגבי פעילויות חוזרות ויומיומיות, מקיימת-בברירת המחדל הבלתי

מדי פעם משמעות מועטה ביחס למשמעותן של פעולות חוזרות שהצרכן מבצע מתוך הרגל 
 . ומבלי לשקול מחדש את שדה הבחירה

האם ניתן ? עמי קבע אותו בצורה מסוימת ומדו. חירהאיך נקבע שדה הב, אם כן, יש לבחון
והאם ניתן לתכנן את שדה  ?(במיוחד בכל הקשור לפעילויות חוזרות) לשנות את שדה הבחירה

 ?הבחירה באופן שייצור עדיפות לפעולה מקיימת על פני פעולה שאינה מקיימת

 ,ב בחישובי שכרידי מרכיבי החזקת רכ-ניתן להדגים את חשיבות קביעת שדה הבחירה על
המכווינים מראש את בחירת העובד להגיע כמרכיבים  ,והענקת מקום חניה חינם לעובד

גם אם ייתכן כי הן יהיו , העובד לא יבחן חלופות. יום באמצעות רכב פרטי-לעבודתו יום
 .מאחר ושדה הבחירה כבר הוכתב לו, זמינות וזולות יותר עבורו

 מוצרים בודדים 1.1

מכשיר חשמלי  -התמקדו בפריט זה או אחר" צרכנות ירוקה"דום רוב הפעילויות לקי
חומרי בניין בעלי עוצמת בידוד , מוצר ניקוי אקולוגי יותר, שימוש בביוגז, חסכוני בחשמל

מוצר אחד אינו בעל העוצמה הדרושה לשינוי /שינוי פעולה, אפקטיבי ככל שיהיה. 'גבוהה וכו
ל שינוי כזה משפיע בעיקר על התחושה ש. יותמהותי בעומס הצריכה על המערכות האקולוג

 .תורם לפיתרון הבעיות האקולוגיות בעולםכ שתופש עצמו בעקבות השינוי, הצרכן

דוגמא לכך היא הכנסת אחוז מסוים של דלקים ביולוגיים לשימוש מכוניות פרטיות 
ומבלי להתייחס לנזק הנגרם למים  ,תוך כדי המשכת הנסיעה למרחקים ארוכים, ב"בארה

ולשטחים החקלאיים שנדרשו לצורך גידול התירס או גידולים אחרים מהם ייצרו את 
 .הדלקים הביולוגיים
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למבני מגורים שמיקומם מחייב את " לבנייה ירוקה"דוגמא נוספת היא קידום התקן 
בגינות של בתים או העמדת קומפוסטרים , השימוש בשתי מכוניות פרטיות באופן יומיומי

לכל פריט כזה הצדקה סביבתית מסויימת אך שולית וברור כי בתוך השגת יעד . צמודי קרקע

 .(unintended consequences) אחד תיתכן גרימת נזק ליעדים אחרים

בשנים האחרונות הופנתה תשומת הלב באירופה למכלול הפעילויות המרכיבות את אורח 
 .על מוצר כזה או אחרמבלי להתמקד , של האדם החיים

 אורח חיים מקיים 1.1

ההבדלים המהותיים מבחינת השגת הפחתת עומסי הצריכה על מערכות אקולוגיות נמצאים 
 .לבין אלו שלא ,אורח חיים מקיים ותבין ערים או קהילות החי

בדיבור על אורח חיים , כמו כן. אין בהכרח קשר בין אורח חיים מקיים ובין מודעות סביבתית
הבחירה באורח . או לחיים שנגרמים כתוצאה מעוני, אין מתכוונים לחיים חסריםמקיים 

מבלי , וכן כחלק מחברה ,חיים מקיים נובעת משדה הבחירה ומהתנהגות הצרכן כבודד
לרוב בחירת אורח חיים בלתי מקיים נובעת . לסביבה ,או מודעות ,שתהיה לו בהכרח מעורבות

מקנה לפיו אורח חיים כזה  דימוי חברתיאו מ ,כיום הקייםהבלתי מקיים משדה הבחירה או 
 .איכות חיים גבוהה

, אביב-לשם הדגמה ניתן לציין את אורח החיים המקיים של האוכלוסיה הצעירה במרכז תל
. מסתפקת בתנאי דיור מצומצמים וללא בעלות על כלי רכב, הנהנית מפעילות חברתית נמרצת

ההולכת ומתרחבת עם הארכת  ,האוכלוסיה המבוגרתמאפיינים דומים רלוונטיים לקבוצת 
משפחות צעירות מחפשות פעמים רבות בניה מרווחת ובעלות פרטית , לעומתם. תוחלת החיים

 .על כלי רכב וכן על ציוד ביתי

מעל לרמת הכנסה הנחשבת . ההכנסה לנפש בחירת אורח החיים אינה קשורה בהכרח לרמת
כות החיים אינה פונקציה של רמת ההכנסה או של כוח אי( ומשתנה ממדינה למדינה)כסבירה 

 .הקניה

מחפשות כיום את המאפיינים של  (…SLRG, SPRG, SPREAD)קבוצות חוקרים באירופה 
הדבר היחיד הברור הוא שבחירת אורח חיים . ין דגם אוניברסאלי אחידא. אורח חיים מקיים

, חיבור חזק בין מדעי הסביבה מקיים קשורה להשתייכות לקבוצה או לקהילה ולכן מחייבת
שר בעולם  התרכזו חיבור שלא זכה לתשומת לב מספקת כא -מדעי ההתנהגות ומדעי החברה

 -אך ללא העמודה השלישית החיונית, העוסקת בחיבור בין סביבה וכלכלה ,"כלכלה ירוקה"ב
 .העמודה החברתית

 גורמים המשפיעים על מרכיבי התנהגות מקיימת  1.1

 ,ין קבוצות חוקרים מהם הגורמים המשפיעים ביותר על התנהגות הצרכןעוד אין הכרעה ב
 שלושאך ניתן לחלק את מרכיבי ההתנהגות המקיימת ל, ומה מוביל יותר להתנהגות מקיימת

 :קבוצות

 למה הוא צפוי להגיב ואיך יגיב , המאפיינים הפסיכולוגיים של הצרכן -התנהגות הפרט
 .לשינוי

 קביעת נורמות מקובלות, הסוציולוגיים של הקהילה המאפיינים -התנהגות החברה ,
 .ערכים קבוצתיים ויכולת הקהילה לעבור שינוי

 או אי של קיומם , המאפיינים של שדה הבחירה -טכניות-התנהגות המערכות הסוציו
 .ויכולתם לעבור שינוי, ארגונים ומוסדות, של תשתיותקיומם 

רצוי , (ולהחליש בחירת אורח חיים בלתי מקיים)אורח חיים מקיים , או לחזק, כדי ליצר
 .לזהות את ההזדמנויות ואת החסמים בכל אחת מן הקבוצות הללו
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 מנופים לקידום אורח חיים מקיים 1.1

 ,לאחר שבעולם התברר שהישועה לא תגיע באמצעות הסכמים סביבתיים בינלאומיים
התחזקו , ינוסים גלובלייםולא בעזרת הצהרות של ראשי מדינות בכ, ידי מדינות-החתומים על

באמצעות פעילות וולנטרית מלמטה  -החיפושים אחר מנופים אפקטיביים ברמה המקומית

(grassroot) וונטיים לקידום אורח חיים מקיים בין המנופים הרל. ובהנחיה לבחירה מועדפת

 "מעברה יוזמת"בושינוי  (nudge) "שדה הבחירה"יש מקום לציין במיוחד שינוי ב

(transition initiatives).  

ללא  לפעולה העהנהמציעה לר ספר על תפישת משילות אסטיין וטנפירסמו סא 1002שנת ב
ות מוסווה של למרות הביקורת על התערב .רגולציה כחלופה לקביעת מסגרות בחקיקה

שינוי מרחב הבחירה אפקטיבי יותר טענו החוקרים ש, (libertarian paternalism) משלהמ
ידי בנייה מכוונת של שדה -ניתן לכוון את בחירת הצרכן עלוש, משינוי דפוסים מחשבתיים

אך , הם לא התייחסו באופן ספציפי לתחום הסביבה. (choice architecture)הבחירה 

באמצעות חשיבה . (green nudge)גם לענייני סביבה  EUתפישתם רלוונטית ביותר ואומצה ב
ת מוסדיות אנכרוניסטיות שקבעו שדה בחירה החוסם יוזמות זו ניתן להתמודד עם מסגרו

 . מלמטה ומנציח מצב בלתי מקיים

מההנחה ששינוי מושג לאורך זמן באמצעות תהליך יוצאת  (transition)יוזמת המעבר 
יוזמת המעבר נוסדה באנגליה והתפשטה לקהילות . ולא באירוע חד פעמי, מתמשך ומתחזק

 .(engagement empowerment)עורבות האזרח תוך שאיפה למ ,רבות בעולם

בתוך המסגרות הכלכליות  (incremental)ל מתאימים לשינוי הדרגתי "שני המנופים הנ
 .הקיימות ואינם מערערים על סדר היום הכלכלי או על הסדרי המשילות במסגרתו

בהתנהגות טוענות שלא ניתן להשיג את היקף השינוי הנדרש , רדיקליות יותר, יוזמות אחרות
 צמיחהבקידום הצרכנות כבסיס להתלויה , לההצרכן מבלי לערער על עצם בסיסה של הכלכ

(consumption based growth). 

דרכים  נייצר, מנופים עמוקים יותר לכן יגיעו רק אם נבחן את המערכת הכלכלית הגלובלית

לפי   ("prosperity without growth"על צמיחה כלכלית סתמכותלהגברת שגשוג שאינן מ
ונקבע מדדי איכות חיים ומדדי קיימות שיובילו לתפישה כלכלית אחרת  (קסון'טים ג' פרופ

 . (beyond growth)ולא רק ליירוק הכלכלה הנוכחית 
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 ערים מקיימות .2

 

אבל אוכלוסיית העולם הופכת , (non-urban)ייתכן וניתן לייצר אורח חיים בתחום הלא עירוני 
כמו , ישראל. ויותר ולכן המשמעות של אורח חיים מקיים תגיע מתושבי העריםעירונית יותר 

 .ת בתהליך של הגדלת היקף האוכלוסיה העירוניתעירונית ונמצא, מדינות אירופה

, ידי התייעלות השימוש בקרקע לבנייה-תהליך חיזוק הערים אמור לתמוך באורח חיים מקיים על
בעולם קיימות ערים ברות קיימא וערים , אמנם. נסיעהקיבולת תשתיות וצמצום מרחקי הליכה ו

 .דבר המעיד על כך שעיר אינה מטיבעה מקיימת, שאינן ברות קיימא

אך כיום , בעבר נהגו אנשי הסביבה להניח כי הערים הן שמהוות את מקור הבעיות הסביבתיות
ולפיכך יש  ,עריםמדיניות סביבתית מכירה לרוב בכך שהפיתרון הנכון לבעיות סביבתיות טמון ב

 -"יירוק"חלק מן היוזמות הסביבתיות בתחום העירוני הסתפקו ב. לפעול לחיזוקן ולהתחדשותן
נטיעת עצים ומיחזור פסולת , טבע עירוני, פי מדדי פארקים-על" איזו עיר ירוקה יותר"בחינה של 
ייבים להיות כיום ברור שעיר מקיימת אינה עיר ירוקה וכי מאפייני עיר מקיימת ח. לקומפוסט

 . מעבר ליירוק

 מאפייני ערים מקיימות 1.1

אך ניתן לזהות קבוצות , ונראה כי גם לא יהיה מודל כזה, אין מודל אחד מקובל לעיר מקיימת
, מאפיינים סביבתיים, מאפיינים פיזיים –מאפיינים של ערים מקיימות החוזרות בספרות 

 .מאפיינים חברתיים ומאפיינים כלכליים

 (built הומן המבנים והמתקנים שנבנו בתחומ מרחבן העיר מורכבת מ :ייםמאפיינים פיז -

(assets .כך שכל , להעיר מקיימת מנצלת את המרחב ואת המבנים והמתקנים בצורה יעי
במשך כל , ומתחתיה מנוצל לטובת פעילות תושביה כל יום מעליה, מרחב על הקרקע

קרקע . שעה-יום שעה-ואין במרחב מבנים או מתקנים שאינם מנוצלים יום, שעות היום
בת בשיקום ברמה המאפשרת החזרתה מחוי, (ידי זיהום קרקע-לע -לדוגמא)שנפגעת 

ח או מבנה שט. איזור עירוני שהתדרדר באיכותו חייב בהתחדשות. למלאי הקרקעות
. מרחב ומנוצל למספר שעות מצומצם ביממה דורש בחינה מחודשת לגבי יעילותו סהתופ

ולא יכולים לתפוש  הצטמצםשימושים הגורמים להשפעות סביבתיות שליליות חייבים ל
המרחבים הפתוחים . הנגישות לשירותים גבוהה ביותר .מעבר למגרש שלהםמרחבים 

 .חלקם ירוקים וחלקם אינם ירוקים, הסביבה והחיים בתחום העיר מנוצלים למען איכות

חסכניות ומשתמשות המערכות הציבוריות והפרטיות בעיר  :מאפיינים סביבתיים -
ערבוב שימושי קרקע ופעילויות בעיר . במיוחד באנרגיה ובמים, ביעילות במשאבים

ורח א. ללא צורך בשימוש ברכב פרטי, ונגישות גבוהה ר הקטנת הצורך בנסיעותשמאפ
ה הרגל הישיר טביעתהחיים בעיר מספק איכות חיים בלתי חומרנית ומאפשר הפחתת 

 . לעומת מדיניות מיחזור פסולת" אפס פסולת"הושם דגש על . של תושבי הערים והעקיפה

מקדמת ו, העיר מאפשרת ומקדמת התארגנות קבוצתית וקהילתית: מאפיינים חברתיים -
נגישות גבוהה מאפשרת קבלת . של פעילויות הכללה ומעורבות התושבים במגוון רחב

העיר מהווה מקום מפגש . פערים בין חלקי אוכלוסיותשירותים ברמה גבוהה והפחתת 
 .ואינטראקציה בין תרבותית

מאפשר חיבוריות חוצת , העיר מהווה מקום מפגש היוצר חדשנות :מאפיינים כלכליים -
המקדמות , בעיר מתפתחות יוזמות של כלכלה מקומית. תחומי מקצוע ומקדם תחרותיות

יוצרות מקומות תעסוקה קרובים למקום המגורים ומעשירות , את היכולות של תושביה
 .את הרווחים במרחב המקומי
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1.1 Interconnectedness 

 

אישי שנוצר -הקישור הבין המהותי ביותר בעשור האחרון בעיר הינו רמת השינוי
החיבוריות המוגברת מאפשרת איתור  .והרשתות החברתיות באמצעות אמצעי התקשורת

ומתן שירות ללא צורך בעלות או  (peer to peer)חיבור עמית לעמית , שותפים במהירות
 . באיחסון ציוד רב

מבוסס יותר על קבלת שירותים והפחתת החיים עירוני  הפוטנציאל הנוצר מאפשר אורח

אם בעבר ההתייחסות לטכנולוגיות (. SPREEראה גם פרויקט )על מוצרים  הצורך בבעלות

כיום טכנולוגיות , (smart city)כמות חהפעלת מערכות שם תקשורת היתה בעיקר ל

ושל  (servicizing)התקשורת מאפשרות צרכנות מקיימת במודלים של קבלת שירותים 

 .3ראה פרק  -(collaborative consumption)צרכנות משתפת 
 

 (collaborative consumption)צריכה משתפת  .3
 

המערער  ,שינוי רדיקלי המודל של צריכה משתפת אינו התפתחות הדרגתית בכלכלה הקיימת אלא

 (sharingשתפתכלכלה מ -על סדר היום הכלכלי הנוכחי ומעמיד מולו כלכלה אלטרנטיבית

economy) . של רכישה  למודלחלופה ממשית מהווה שמודל משתף חשיבותו לקיימות הינה בכך
 .שהוא המודל הרווח היום בעולם המפותח, אינבידואלית ושל בעלות על מוצרים

אך קיבל בשנים האחרונות , מודל משתף קיים לאורך דורות במונחים של השכרה או החלפה
 תקשורתאמצעי דרך האינטרנט ודרך , אישי-בין, עם התפתחות דפוסי מסחר ישיר ,תאוצה

 .והמדיה החברתית

 what's yours"משתפת לידיעת הציבור הרחב בספרה הל בוטסמן הביאה את מודל הצריכה 'רייצ

.is mine" וכיום ניתן למצוא מגוון עצום של עסקים הבנויים על מודל זה 1020שנת ב. 

 כה המשתפתעקרונות הצרי 1.1

עקרונותיה נותנים ביטוי מעשי מוצלח , שהצריכה המשתפת לא נוצרה בקרב אנשי סביבהלמרות 
ציוד או מומחיות יש , מבנה, העיקרון הינו שלכל מרחב. ומשאבי טבע ביותר לניצול יעיל של מרחב

 (underutilizedוכי היעדר השימוש מהווה בזבוז נכס , אינו מנוצל לקצה יכולתוש ,ערך רב

(assets .מרחב או מומחיות שאינם מנוצלים יכולים להפוך לבעלי ערך אם יימצא שוק , נכס
כך הופך הנכס לבעל ערך עבור בעליו וגם עבור . הםאין שימוש ב הםשלבעלי בשעה, הםהמעוניין ב

 .מבלי צורך ביצירת נכס נוסף, המשתמשים בו

או כמודל עסקי של יצירת דרכי השכרה לעומת  ,חידהעיקרון זה יכול לפעול בהצלחה במסגרת י
 להנגשת, מבנה או ציוד, העיקרון מחייב שינוי תפישת עולם מבעלות אישית על שטח. דרכי רכישה

בארץ קיימת נטיה לחבר את המודל של צריכה . (from ownership to access)הערך המשותף 
המודל של צריכה משתפת בא  בעוד, בוצית ולאידיאולוגיה של קומוניזםמשתפת לכלכלה קי

בעלות , ל יצירת ערך ושל הנגשת איכות חיים לרביםש, מעולם המושגים של השוק החופשידווקא 
 .מופחתת

 קיימות וצריכה משתפת 1.1

ולעיתים יכולים  ,אך אין זהות יעדים ,אינטרס משותף בין קיימות וצריכה משתפת ,ללא ספק ,יש
 .להיות ניגודים בין השניים
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האינטרס במודל המשתף הינו באפשרותו להעלות את רמת החיים בעומס , מבחינת קידום קיימות
בעלי מודל זה מקדם הכללה ומאפשר ל. תוך הגברת התועלות והפחתת הנזקים, אקולוגי מופחת

אמנם יש לתת את הדעת על כך . מוצרים שבעבר לא היו בהישג ידםכוח קניה מופחת להגיע ל
ולכן בסופו של  ,תגביר את סך כל רמת הצריכה, באופן יעיל הרבה יותר, רביםשהנגשת המוצרים ל

 . דבר עלולה ליצור עומסים גבוהים יותר על המערכות האקולוגיות

בעלי כוח קנייה  -דהיינו, בעולםבהנחה שיתווספו יותר משלושה מיליארד אנשים למעמד הביניים 
 ,שתפת יכול להפחית את העומס של כל צרכןמודל הצריכה המ, הדומה למדינות המפותחות היום

בסופו בהנחה ש, אולם .להקדים את העיתוי בו יכול הצרכן להפוך לבעל כוח קניה, במקביל, אך
 .החיסרון של המודל המשתף הינו זמני, כולם לבעלי כוח קנייה ממילא הפכושל דבר י

. ליצור עומס סביבתי גבוה יותרניצול יעיל יותר של מרחב או נכס יכול דווקא , מבחינת קיימות
דוגמא שמתקיימת בארץ הינה ניצול מקומות חניה פרטיים בתל אביב כחניה להשכרה בשעות 

מדיניות קיימות במקרה זה מעוניינת בהקטנת כניסת רכבים . ידי בעליהן-שאינן בשימוש על
 .פרטיים לעיר והקטנת מקומות החנייה

, ול יעיל של מרחבים ונכסים הנמצאים בשימוש מופחתהיתרון הגדול של המודל הינו לגבי ניצ
ושיצירת מקום אלטרנטיבי לאותו שימוש , שהעלאת השימוש בהם אינה כרוכה בהגברת עומסים

 City)דוגמא בולטת לכך הינה העלאת מספר הנוסעים ברכב פרטי . כן כרוכה ביצירת עומסים

Carshare, Getaround Relayriders, Zimride Sidecar, Zipcar…) לעומת תוספת מספר רכבים ,
הינה שהאלטרנטיבה , כמובן, הביקורת. הגברת התנועה והצורך בהרחבת תשתית הכבישים

 .הראויה היא שכולם יעברו להשתמש בתחבורה ציבורית או יפחיתו את צרכי הנסיעה שלהם
פיצול משקי  בהתייחס למגמה של. דוגמא נוספת הינה ניצול טוב יותר של חדרים ביחידות דיור

המודל של צריכה משתפת יכול לייצר חלוקה אחרת , בית ועליה מוגברת של משקי בית של יחידים
ולהפחית את העלויות של משקי בית  ,הציוד המשותף/הציוד הפרטי לבין המרחב/בין המרחב

 .ליחידים

בתדירות  החוזרות, יומיות-היתרון של המודל המשתף מבחינת קיימות הינו לגבי פעילויות יום
, ידי מודל משותף לפעילויות הנדרשות לעיתים רחוקות יותר-יתרון נוסף יכול להיווצר על. גבוהה
מקדמי המודל המשותף טוענים . הויתור על בעלות משחרר שטח אחסון במשק הביתבהן 

ללא צורך , (relocation)שהשחרור מבעלות על נכסים מאפשר ניידות של העובד או התושב 
ליכולת להתנייד יש משמעות כלכלית של . אלא רק בהשכרתם, קניה של נכסים במכירה או

 .חדשנות ותחרותיות

 מנופים וחסמים למודל המשתף 1.1

חמים "תחומים  21-כאחד מ 1021דל מתפתח בקצב מהיר ביותר בעולם וזוהה בשנת המו
למצוא מנופים  יש , כדי להצליח בהיקף בעל משמעות, אמנם". האקונומי סט"ידי -על" להשקעה

לחדור לפלחי שוק נוספים ולהתגבר על חסמים שכיום מגבילים ומונעים את , להגברת עוצמתו
 .פעילותו

, המודל אטרקטיבי לסגמנטים הרואים בו לא רק כלי להשגת מוצר או שירות בעלות מופחתת

נאה מצביעים על הה airbnb אתר דיווחים של משתמשי, לדוגמא. אלא גם דרך לייצור קשרים
עצם הצורך בקשר האישי הישיר מהווה אחד החסמים העיקריים . אישיות-שביצירת היכרויות בין

על היסטוריה ענפה  לרוב עסקה של מכירה מבוססת. משום שנוצר הצורך באמון, להרחבת המודל
גרת זו פועלות סבמ. של הסדרים משפטיים ופיננסיים להפחתת סיכונים ולבניית מערכת אמון

האמון נבנה על סמך נסיון במודל המשתף . וח ביחס לאיכות מוצרים ולשירותיםחברות ביט

במודל . ebayאתר בדומה לפרופיל ב, השוכר והמשכיר יוצרים פרופיל של מידת האמון -ודיווח
. פרופיל האמון הוא בעל החשיבות במתן ובקבלת שירות ולא פרופיל הקרדיט הפיננסי, המשתף

 .צרי ביטוח המותאמים למודל המשתףחברות הביטוח טרם יצרו מו
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הצליח לייצר עימות עם שירותי , ידי השכרת חדר לטווח קצר-כגון על, ניצול יעיל של נכסים
העלה שאלות אמיתיות של תחרות הוגנת ושל השפעות על אופי גם אך , תיירות קונבנציונאליים

, וש של בניין למגוריםהשכרת חדרים או נכסים לטווח קצר אינה עומדת בתנאי השימ. הסביבה
אך מבלי שהתנהל הליך של רישוי עסקים ועלולה לייצר הפרעות של עומס תנועה  -מהווה עסק

אך הרגולציה הנוכחית אינה , רשויות מקומיות מעוניינות לקדם ניצול של נכסים. בשכונה
 .מותאמת לשימוש זמני ומשתנה

ברתיות המבוססות על רכישת מוצר הינו נורמות חלקיומו של המודל המשתף המחסום העיקרי 
יחליף את המודלים  ים בהםסביר להניח שהמודל המשתף לא יגיע למימד. מגוף עסקי מוכר

מספר חברות גדולות כבר רכשו או . אך הוא בהחלט יכול להגיע למימדים משמעותיים, המוכרים
 . לצד המודלים המסורתיים, ם משתפיםיצרו מודלי

 חוסן עירוני .4

 

מושג זה תפס תאוצה רבה בשיח הגלובלי בשנים . ולא לעמידות, תורגם לחוסן resilienceהמונח 
מול החשש משינויי )סביבתי , (אל מול המשבר הפיננסי)כלכלי  -האחרונות במגוון תחומים

בארץ מוכר המונח (. מול אסונות טבע)וחברתי ( מול אובדן המגוון הביולוגי)אקולוגי , (האקלים
 (.חוסנו של העורף בתנאי סכנה)העולם הביטחוני  חוסן בעיקר מן

המונח מגיע . לחיזוק חוסן אינן בהכרח בעלות חשיבות ולעיתים חופפות זו לזו שמובילות הסיבות
אך מוכר היטב בעולם האקולוגיה ביחס להישרדותן של מערכות , במקור מעולם הפיזיקה

בפסיכותרפיה כהכנה ליכולתה של גם המונח מוכר היטב . בתנאים קשים ומשתנים אקולוגיות
בין אם מדובר על התמודדות , קהילה או של אדם להתמודד עם טראומה או עם תנאים קשים

החיבור בין חוסן וקיימות נוצר במיוחד  .ביטחונית או כתגובה לאסון טבע, משפחתית, אישית

 .resilient cities))במסגרת ההסתגלות לשינויי האקלים ועבר כיום מעולם הטבע לתחום העירוני 

 חוסן כהסתגלות לשינויי אקלים 1.1

שלא ההתחממות הגלובלית והשינויים הצפויים באקלים מעלים חששות למצבים בלתי ידועים 
אתגר קשה לעוסקים  יםחוסר הוודאות וחוסר היכולת לשנות מעמיד. יהיו בשליטת האדם

 .נעתאשר כיום כבר ברור כי היא בלתי נמ, י האקליםיבהסתגלות לשינו

הן בעוצמתם והן , הערכת ההשפעות של שינויי האקלים כוללת צפי להגברת אירועי שיא
, במקביל. בצורת או גלי חום, החשיבות בבניית חוסן כהכנה לאירועי הצפה מכאןו, בתדירותם

המעלה עוד יותר את הסיכונים , האקלים גורמים לעלייה הדרגתית של מפלס הים העולמי ישינוי
 .ולא רק באירועי שיא, אפילו בתנאי סערות חורף רגילות, להצפות

גיבשו ערים שונות הצהרה להסתגלות המציינת  (UNFCC)במסגרת ההיערכות לשינויי האקלים 

 .(Durban adaption charter for local authorities)חוסן  תבהגבראת הצורך 

 חוסן כהכנה להתמודדות עם משברים ואסונות 1.1

התפרצויות , מקורם ברעידות אדמה. ועים בעולם ללא קשר לשינויי האקליםידמשברים ואסונות 
במסגרת ארגון . מקורם יכול להיות אף מעשה ידי אדם. צונאמי ועוד, טורנדו, הצפות, וולקניות

 UN Hyogo framework forבשם גובשה הצהרה , ם בו מספקים עזרה למדינות מוכות אסון"האו

disaster preparedness  קבעה מספר שלבי היערכותאשר : 

 איתור פגיעות פיזיות וחברתיות 

 הערכת רמת הסיכון וזיהוי אוכלוסיות בסיכון 
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 הפחתת החשיפה לסיכונים 

  (יתרות, גיבוי)יצירת יכולת לתפקד גם במצבי חירום 

  הקטנת גבולות הכשל(safe failure) 

 חיזוק יכולת ההשתקמות המהירה 

אותרו דרכים ותהליכים להגברת חוסן , משברים ואסונותבמסגרת ההיערכות להתמודדות עם 
פותחו , כן-כמו...(. דרכים, מים, חשמל)פיזי של מערכות התראה והצלה ומערכות תשתיות פיזיות 

כגון איתנותם של יישובים )אשר הוכיח את עצמו בתנאי חירום , תהליכים לחיזוק חוסן קהילתי
שאינו , ך בנייתו של חוסן מהווה תהליך ארוך טווחא(. בעלי חוסן בגבולות הסובלים מעימותים

 .בהכרח תלוי בקיומו או עיתויו של משבר או אסון

 

 חוסן וקיימות 1.1

הצורך לבחון הסתגלות לשינויי אקלים הביא לקירוב בין יעדי קיימות לבין חיזוק חוסן במונחים 
חוסן . ך גם מנוגדיםא, אינטרסים משותפים בין השניים קיימים. אקולוגיים וחברתיים, םפיזיי

 . עדיפות גישות תקבלולעיתים על מקבלי ההחלטות להחליט איזה מן ה, אינו מחליף קיימות

ת יעד זה אינן זהות אך הדרכים להשג, לחוסן ולקיימות עניין משותף לקדם את רווחת האדם
ה חשוב עיקרון ז. יש צורך להשאיר מרחבים פנויים, להגברת חוסן: ולעיתים אף מנוגדות, תמיד

או לתת מקום לספיגת אנרגיה של מערכות , כגון הצפות, אירוע שיא" לספוג"במיוחד להיערכות 
בעלת יכולת  ,"גועיר ספ"העיר רוטרדאם פיתחה תפישה של (. עוצמת גלים בחוף הים -כגון)הטבע 

ילה יכולת ספיגה או קליטה יעבניית . לקלוט באופן זמני כמויות מים בעת הצפה ולהמשיך לתפקד
ניקוז או חסימה האמורים לתפקד רק באירועים בעוצמה , וזולה בהרבה מבניית אמצעי הגנה

 ,קיימות מחפשת ניצול יעיל של שטח, מנגד...(. storm surge barriers, כגון סכרים)חריגה 
חוסר יעילות , לפי עיקרון זה ,השארת מקום שתפקידו חשוב רק באירוע שיא מהווה, ולפיכך

 .ויצירת הפרדה מיותרת בין שימושים שונים של מרחבים בעיר

דילמה נוספת בין חוסן לקיימות מתעוררת סביב הכשרת יכולת תפקוד מערכות תשתית לזמני 
מדגישה התייעלות אשר , מנגד ,קיימות. חירום באמצעות מערכות גיבוי ויתרות הדורשות כפילות

לשרוד ובניית מערכות שערוכות  ,נע מהקמת תשתיות פיזיות שאינן בהכרח נחוצותמחייבת להימ
 .שנה לפחות חמישיםבמשך 

ניתן אולי למצוא דרכים לגשר בין דרכים להשגת חוסן ודרכים להשגת קיימות ולבחור בפתרונות 
ור עולם קיימת עדיפות לפיזהתפישות  בשתי, לדוגמא. היכולים לשרת את שני היעדים גם יחד

 . לעומת ריכוז בתכנון תשתיות, בתכנון תשתיות

 -ה מטרה משותפת עם קיימות עירוניתחוסן קהילתי מהוו. מבחינת חוסן קהילתי אין ניגודים
 .במעורבותן ובפעילותן, שניהם מעוניינים ביצירת קהילות
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 חוסן קהילתי כמוביל שינוי 1.1

עמידות מצביעה על יכולת לעבור . (חוסן)resilience ל( עמידות)  resistanceרצוי להבחין בין 
מצביע על היכולת לשרוד חוסן . שינוי ללא זעזוע וללא, ולחזור לאותו מצבמצבי לחץ או משבר 

אלא ליצור חדשנות ולבנות עתיד טוב יותר , אך לא בהכרח לחזור לאותו מצב, מצבי לחץ או משבר
 ניצולכמאפשר , י תפקיד כמוביל שינויניתן לכן לייחס לחוסן קהילת. ממה שהתקיים לפני המשבר

תפישה זו מתחברת . חברה דינאמית יצירתיכולת למידה ו טיפוח, חלופות בחירה בין, הזדמנויות
 .היטב עם העיר המקיימת כמעודדת חדשנות ותחרותיות

 חוסן עירוני בעידן של אורבניזציה 1.1

ערי העולם לאומי של -בארבע השנים האחרונות נוצר שיח בין, ל"ל התפישות הנכבשילוב של 

כינוסי . ICLEIידי ארגון -המובל על, (resilient cities)או חוסן עירוני , ערים בעלות חוסן שעניינו
המגוון הביולוגי והיערכות , הארגון מביאים לשילוב ולחילופי נסיון בתחומי שינויי האקלים

נוף עירוני ויכולת ערים לשרוד בתנאי , עירוניות, תוך קידום ערים בריאות, ואסונותלמשברים 
 .סיכון
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