
 

  

 פיליפ  ורגרכט ' הלינה בראון ופרופ' בהנחיית פרופ "קיימות עירונית" פרויקטסמינר צוות 

 פרוטוקול וסיכום

.2.2.2 

 :משתתפים

גלית , אראל אבינרי' פרופ, ולרי ברכיה, יואב אגוזי, לורית לייבוביץ, ליה אטינגרר "ד, עידית אלחסיד

, חגי קוט, סטיב זכר, מאיר קראוס, כטרגרפיליפ ו' פרופ, הלינה בראון' פרופ, תמי גבריאלי, דרור-רז

 .יודן רופא' ר"ד, אראלה גנן, אורית נבו

 :מהמתרחש בעולם בתחום הצריכה המקיימת –הלינה בראון ' פרופ

 : הלינה ביצעה סקירה של תחומי מחקר וידע שמתחילים להתגבש בתחום הצריכה המקיימת

 מוצגים מודלים כלכליים . המחקר נמצא רק בתחילת הדרך: מודל מאקרו כלכלי -כלכלה מקיימת

זה אחד התחומים . הממסד לא ממש מקבל זאת. שלא דורשים גידול מתמיד של צריכה חומרית

יש מעט שמחפשים . ד הכלכלי המרכזי לא מעוניין במחקרים כאלוהכי קשים לקדם כי הממס

 .  דרושה פריצת דרך. קסון'אלטרנטיבות כמו חתן פרס נובל שטיגליץ וטים ג

 מדעי האושר ,happiness והwell being  -  כשבודקים מה גורם לאנשים לחוש אושר יש עקביות

יש מצע . או ישראל או אפגניסטןב "בארה -תשובות דומות במקומות שונים בעולם -בתוצאות

חשוב לעניין של בניית מערכות של צריכה , משותף למה אדם צריך כדי לחוש שיש לו חיים טובים

 .קרול גרהם, מובילים את המחקר בנושא זה סקידלסקי. סביב צרכים אמיתיים

  טיקות מסביר איך הפרק, וכן בהולנד, י אליזבט שואו מאנגליה"התפתח ע –פרקטיקות חברתיות

בחירות יומיומיות שלא נראות לנו כצריכה , רוטינות של היומיום, הבסיסיות החברתיות שלנו

כיצד הן מתפתחות מהטכנולוגיה והופכות לבסיס מה שאנו  -( כדוגמת צריכת חומרים ואנרגיה)

. על אף שהן מבוססות על תסריט שמישהו אחר כותב ואנו שחקנים, מחשיבים כחיים מספקים

כעת המשווקים חדרי אמבטיה : חץ החברתי המתמיד המופעל עלינו להגברת הצריכהדוגמא לל

לגבי פרויקט קיימות . העובדה שצריך לרחוץ את הבגדים יותר ויותר, (Sanctuary) כמקדש

 . ראוי לשלב במעבדות העירוניות אמצעים להטמעת רעיון זה –עירונית 

  מדיניות , שנים 01היה פופולארי לפני , כולוגיתמזווית פסי, יחסית תחום ותיק –שינויי התנהגות

הבלעדית שתביא התברר שלא זו הדרך , (Nudgeלמשל ה )שנועדה לעשות שינוי התנהגותי 

נו למד.  גם זה מועיל  -אבל הנושא היה חשוב על מנת ללמוד שמשהו לא עובד. לשינויים גדולים

למשל כשניסו לתת לאנשים . כי שימוש בתמריצים לשינוי התנהגותי מביא לשינוי קטן מאוד

. 5-01%-השיפור שהתקבל עמד  רק על כ, אינדיקציה על צריכת האנרגיה שלהם לעומת השכנים

 .  לבדו הוא לא יביא לשינוי משמעותי. שינוי התנהגותי צריך להיות משולב בשינוי מבני

  לפני כמה שנים האמינו שזה ישנה את כל ההתנהגות החברתית והתרבותית  –כלכלה שיתופית

אבל לא הפך לסוכן שינוי חברתי תרבותי , כיום רואים שהתחום סיפק כמה תשובות. שלנו

 . לא הפכנו לאחים ואחיות מעבר ללילה אחד, משמעותי

 ת על התמונה צריך להסתכל בו זמני? איפה בתוך הדיון על צמיחה ורווחה נכנסת הקיימות

 .ועל מקומיות, על המערכת הכלכלית, הרחבה

 עדיין מחפשים את שאלות המחקר, כרגע. זה תחום שעולה כיום והוא בחיתוליו –כלכלה מקומית .

זה מאוד חשוב , נה קהילות חזקות יותריהן תבנ, אם תהיינה כלכלות מקומיות חזקות יותר

עם , גם אם נצליח ליישם כלכלה סולידרית יותראולם . כתמריץ מרכזי לקידום סגנון חיים מקיים

האם היא תשנה את הדרך בה אנחנו מתייחסים זה לזה  -' קואופרטיבים וכד, יותר שיתוף

האם זה ישנה את הדרך . אולי זה הערך שיצליח להזיז אותנו מתרבות הצריכה? ולמשאבים שלנו

ול להיות תחליף לצריכה האם זה יכ? בה אנו ממסגרים את יחסנו זה לזה כקהילה וכחברה

גם קואופרטיבים יכולים , עם זאת? ההמונית ולצריכה הפרטית שכיום שולטת בסגנון החיים שלנו

זו רק קבוצה של אנשים והם יכולים לקבל החלטות שונות , לעשות את כל ההחלטות השגויות

 . ומגוונות

  נושא נוסף הוא אינדיקטורים– Canadian Wellbeing indicators 

http://www.ukayamut.com/transportation/


 

  

 שאינן בהכרח של , בין היתר מחקר של פרקטיקות חברתיות בעידן הדיגיטלי -שינוי תרבותי

החלום "לשנות את , לדוגמא, אבל השאלה היא איך, זהו מחקר מאוד לא מפותח. דברים חומריים

 .transition arenas -באנגליה, לדוגמא, אנחנו מנסים ללמוד מתחומים אחרים". האמריקאי

במחקר שמדברים על ימי עבודה קצרים יותר ומינימום של שכר שנדרש הם   התחומים היחידים

הרמה הלאומית . אולם ברמה הלאומית לא ניתן לצאת עם מתודה לסגנון חיים. ברמה הלאומית

ברמה הלאומית צריך לתת המון איזון בגלל תחרות . ' בטחון לאומי וכד, עוסקת יותר במבנה פוליטי

 .ך הרמה הזו לשינוי ממשי בסגנון חייםבינלאומית וקשה לדחוף דר

 :דיון

האם התייחסנו לכלל האפשרויות המוצגות ככלכלה ? האם יש מודל אחד של כלכלה מקיימת.  0

 ? עירונית מקיימת

זיהינו כבר את האלמנטים שנראים לנו בשלב ? האם כלל הדיסציפלינות הרלוונטיות נוכחות בדיון. 2

 ...תשתית, קהילות -זה כבסיס ליצירת חיים מקיימים

 : מונה תחומי מחקר נוספים בנושא צריכה מקיימת –פיליפ ורגרכט ' פרופ

 Socio-technical transition (טכנולוגי-סוציו שינוי )כיום , הינו תחום חדש שמתחיל לעלות

בעוד שעד כה עסקו בעיקר . עוסק ברמת ביניים של מדיניות. ממוקד בעיקר בהולנד ואנגליה

של יוזמות  bottom-upוברמה הבסיסית , למשל שינוי אקלים,  landscapeה של ברמה עליונ

 . כאן מדובר על רמת ביניים חדשה של מחקר, וניסיונות שעולים מהשטח

 Grassroots innovation – כיצד היא נובעת  -מחקר על חדשנות טכנולוגית וחברתית, באנגליה

איך לומדים אחד , grassrootsניסיונות  מנתחים – Social learning -כרוך גם ב. מלמטה

 . מהשני ואיך ממסגרים מחדש את הנושא

 Degrowth – מנסים להזכיר כי צמיחה כלכלית . נושא מרכזי וגם הוא עדיין מאוד לא מפותח

מנסה . הפכה לערך רק אחרי מלחמת העולם השנייה ולשאול האם אנחנו בהכרח זקוקים לזה

האם זה רק תהליכי מיקרו ברמת . קיים ולא כחלק ממיתוןכתהליך מ Degrowthלהסתכל על 

 2102בספטמבר . של מכון טלוס עוסק בשאלה  GTIthe great transition initiative? השכונה

. קונגרסים כאלו בעולם 3-2היו עד היום , המחקר בנושא זה מאוד לא מפותח .היה כנס בלייפציג

 .כתב מאמר בנושא שטרם פורסם בציבור( ?סקאלי)גורג 

  איך מודדים שינוי ערכים ואיך ? איך מודדים ערכים. תחום מחקר חדש נוסף –מחקר על ערכים

 .אפשר לשלוט באיך הם משתנים

 מאוד שנוי במחלוקת, תחום נוסף של מחקר הוא מדיניות  תמחור משאבים. 

 כך . נעים כיום מההקשר היצרני להקשר הצרכני, חשיבה מחדש על מדדים לצריכה מקיימת

אם מסתכלים על הצריכה רואים , למשל שוודיה רואה עצמה מאוד מקיימת אבל זה במונחי יצור

אם יביאו את זה בחשבון זה . שהם פשוט צורכים את המוצרים שמיוצרים באופן לא מקיים בסין

 . שימוש במים  51-01%-פליטת גזי חממה וכ 21-31 %-ריכה שלהם כיוסיף לנתוני הצ

  מעצבים עובדים עם משתמשים על מנת להבין . עוסקים בכך במרכז עיצוב מקיים בדלפט –עיצוב

אבל בעצם הם , הם רוצים מכונית אבל בעצם הם רוצים תחבורה, למשל. מה הם באמת רוצים

בעוד שהמדענים בדרך כלל  . וצים להיות שמחיםלא רוצים תחבורה אלא נגישות ובעצם הם ר

עיצוב בתחתית . מעצבים וארכיטקטים עושים עבודה של הדבקה, עושים עבודה של פירוק

, עיצוב מאוד פשוט, חוקר הודי שפועל בדלפט מציע פתרונות עיצוביים לאנשים עניים -הפירמידה 

 . אבל בבסיסו מחשבה עמוקה

 נגישות לשירותים בסיסיים, עוני, בהכנסות אי שוויון -מחקר על אי שוויון 

במקומות : אך היישום משתנה ממקום למקום, זיהינו אלמנטים מרכזיים המגדירים קיימות –הלינה 

עד כמה , איך מבינים את תפקיד הממשל, שונים המחקר יראה גישות שונות למה הוא רכוש פרטי

 . מקבלים אותו

זה היופי של . לא ברור האם יהיה מתישהו רק מודל אחד. מתאין מודל אחד של צרכנות מקיי –פיליפ 

 . יש כל מיני תובנות שונות לנושא המורכב הזה. התחום

http://www.tellus.org/programs/greattransitioninitiative.html


 

  

אנו רוצים ללמוד מחוקרים בתחומים . מחקר על שינוי בתרבות וסגנון חיים הוא מאוד לא מתגמל

 .אין הרבה ידע מוצק בנושא, לומדים וזה לא קל אנו SCORAI -ב. אחרים וזה תהליך מתמשך

משבח .  ומספר לכם מה שאתם כבר יודעים, מתרשם ממה שנעשה עד כה בפרויקט קיימות עירונית

בדרך כלל פרויקטים מתמקדים רק 2 את האופן בו הפרויקט משלב בין תאוריה לבין פעולה בשטח

  2באחד מאלו

הרבה קורה ברמה . הלוקליזם וההעצמה של הפעילים המקומייםמה שמשותף לפרויקטים השונים זה 

 NGOפ עם "מתקיים שת. הלוקלית והאקדמיה רק מתחילה לגרד את פני השטח בלהבין את זה

אנו מנסים  SCORAI-ב. כולם מנסים למצוא מה קורה בכיוון של עסקים ללא כוונת רווח, וקהילות

 .לשלב בין חוקרים ואנשי עשייה וזה די קשה

. אנו שוחים נגד הזרם, כל תפיסת הצריכה היום היא לא מקיימת? מהן נקודות המינוף–ליה אטינגר 

. אבל זו בועה ואנו לא מצליחים לפרוץ אותה, אנו בועה שעושה עבודה חשובה עם רעיונות יפיפיים

ק מקשרת לויכוח על הגז בישראל שלא עוס.   Degrowthוזף שטיגליץ לא באמת מדבר על 'אפילו ג

 . שלא מקושר לשינוי האקלימי , ב על מחירי הנפט"ל הדיון שמתקיים בארה"כנ, בקיימות

. זה אולי יכול להסביר איך שינוי יכול להתרחש. המימון, בסקירה חסר תחום הפיננסים -סטיבן זכר

מצד שני יש בזה , לדוגמא נתפסים כקללה כי קשה להרשות לעצמך ביתמירים עהממחירי הדיור 

 .מה שלא עשינו לפני שהיה הכרח, י זה מחייב אותנו לחשוב על שינויכ, ברכה

אבל , דירות המיקרו הפכו למאוד פופולאריות באזורים מסויימים בסן פרנסיסקו וניו יורק –הלינה 

אך לא בפרופורציה , כי אמנם המחיר שלהן יותר נמוך, גם כאן אין באמת פריצת דרך אמיתית

אבל זה עדיין לא מביא רעיון שונה לגבי בעלות , אוגר הרבה חפצים אמנם מי שגר בהן לא2 לקוטן

להפוך את זה לעוד  –אם עושים רק חצי דרך השוק יעשה מה שתמיד עשה 2 וניהול של המגורים

 . מוצר צריכה

 .אי שוויון הוא המפתח. זה יעבוד רק בחברה יותר שיווינית –ליה 

האם קיימים תנאים הכרחיים לקיימות  -את השאלהרציתי להעלות , לגבי נקודות מינוף -חגי קוט

יש לנו ערים , ישראל היא מקרה די ייחודי מאחר והיא חברה שגדלה באופן יוצא דופן, בנוסף? עירונית

 ?האם יש כלים ייחודיים הידועים לחברה כזו. לצד ערים ותיקות שמתחדשות, חדשות

, ג"סופרים אותנו בהקשר לתרומתנו לתל, ולמנואנו רק צרכנים ויחידות יצרניות כיום בע –מאיר קראוס

להעביר . לא יעשה אותו דבר Degrowth-צריך להיזהר שה, פרסונוליזציה של החיים-זה עושה דה

צריך , לדירה קטנטנה זה גם לומר לאדם שהוא לא צריך משפחה גדולה ולא לארח חברים ומשפחה

א תשתמש באותם המושגים ותראה בנו ושהכלכלה האלטרנטיבית ל, להיזהר לא לחטוא באותה דרך

 .רק צרכנים

מה הם , האזרחים, ושם מאוד נהוג להסתכל על האנשים, אני מגיעה מעולם העיצוב -מיכל איתן

 .human centered design -לפני שמציעים פתרונות? רוצים

ונות אבל איך ניתן לברר מה רוצים אנשים אם יש כל כך הרבה מכונות שמעצבות את הרצ –הלינה 

 . well beingהמיסגור חייב להיות של  -הכל תלוי באופן בו ממסגרים את זה? והצרכים שלנו

היינו יכולים , אם ניתן היה לקיים דיון עמוק ואמיתי על צרכים. חסרה דמוקרטיה דליברטיבית -ליה

. יםאסור להשאיר את הדיון למומח. לקבל תשובות שאינן עונות למסגרת הברורה מאליה של צרכים

זה צריך לבוא מהערים . האנשים מחזיקים בחדשנות והציבור צריך להחליט במה להשקיע משאבים

 . רק לחברה שיש לה שוק, שלא ניהפך לחברת שוק, אבל מתוך שיח אזרחי, כלפי מעלה

ואנחנו כל , יש הרבה דיון על מה רוצים האנשים, בשל העובדה שאנחנו חברה בצמיחה -תמי גבריאלי

 .ם שזה לא תמיד חופף את מה שאנחנו חושבים שהיא עיר טובההזמן מגלי

המתכננים עדיין מוכרים . אבל זהו עדיין תהליך שטוח של ניסיון להבין מה רוצים האנשים -אראל

, ערים חכמות לדוגמא. לציבור חלומות ולא מנהלים דיון עומק על אילו קשרים הם היו רוצים ביניהם

http://scorai.org/


 

  

זה מגיע מהציבור אבל לא נכנס מספיק . לשיפור איכות החיים, בעיותמייצרים טכנולוגיות לפיתרון 

 .אנחנו צריכים לזכור לזהות ולאפשר הזדמנויות ולא לחסום. למודלים התכנוניים

 ?האם העניין הוא איך לייצר תהליך שייקח את זה בחשבון -הלינה

. ם באותה השפהאחד הנושאים שמטרידים אותי בשיח הסביבתי הוא שאנחנו לא מדברי -לורית

אנחנו צריכים למצוא את הדרך לפנות . בצורה מאוד חלשה -למקבלי החלטות, אנחנו פונים לקהילה

יש צורך בהחלפת ? איך הופכים את המסר לאטרקטיבי יותר -באותה צורה שעושים את זה התאגידים

 Americanלמשל להפוך את ה  -השפה הכלכלית הנוכחית תוך הכנסת תוכן חדש למושגים שגורים

Dream  לNew American Dream . 

 ?איך מתקשרים אותו? איך מציגים את החלום החדש שאנחנו מבקשים לשווק -ולרי

זה גם טוב נגד האי . יש האומרים שצריך רק הכנסה בסיסית כי אז לא רוכשים מה שלא צריך –פיליפ 

לכולם את השירותים  אבל דרך אחרת למסגר זאת היא לא להסתכל על הכסף אלא לספק, שוויון

ב אין בכלל בסיס לדיון "בארה, אלו כולם צריכים להיות חינם. השכלה, תחבורה, הבסיסיים כגון דיור

באירופה יש בסיס לדיון על . מנקודת המבט של האמריקאים מדובר ברעיון נוראי ובלתי אפשרי, כזה

 . רעיונות כאלו

, ו עובדים עם דברים שמביאים שינויים קטניםאנ. יתכן וצריך יהיה להשתמש גם בסנקציות –אראל 

לא ברור אם יהיה לשינויים הקטנים הללו אפקט ארוך טווח מספק שיכול , מביא שינוי קטן' גם הנדג

וזה מתאים לדמוקרטיות , זה גורם לפשרות במטרות. להביא באמת להגיע לשינוי מקיים בהתנהגות

זה צריך להיות חלק מהאמצעים , זה לא מספקגם אם , אבל בכל מקרה. לכן זה אומץ, המערביות

על ' בעוד שבעולם הרשויות נוקטות בנדג2 בישראל אולי צריך לנקוט בצעד הפוך. לשנות התנהגות

להזיז את ' מנת לשנות התנהגות התושבים יתכן ובישראל יש מקום שהאזרחים יעשו נדג

 2 הממשל

רבים מתרכזים באספקטים בהם ערים עוסקות כמו  – מנהלי קיימות עירונית בעיריותפיליפ על 

מנסים להרחיב את זווית הראיה שלהם לגבי התמונה  SCORAIבמפגשים של . תחבורה מקיימת

לרבים ממנהלי הקיימות האורבנית זה פתח . משבר הצמיחה העולמי, שינוי תרבותי: הרחבה יותר

ממאמץ של קבוצת העבודה בנושא , ין'כך צצה הצהרת יוג. את העיניים לתחומים שבהם לא עסקו

 . שניסתה לראות איך להסביר לאנשים שלא עוסקים בנושא במה מדובר, התקשורת

, ובנפרד בפיתוח קהילתי' דיור מקיים וכד, הרבה ערים רוצות להיות מקיימות ועוסקות בתחבורה

יש הרבה . ניתאין אף עיר שמטפלת בכל המשמעויות האלו בו זמ; ובנפרד בפיתוח כלכלה מקומית

 . ויש עניין שעולה כיום בתמונה הרחבה יותר bits and piecesיש הרבה , ערים מקיימות

רשויות שיש בהן תפקיד של  –עלו בי תהיות  SCORAIאחרי הפגישה של הקבוצה של  –הלינה 

ל קיימות זו הבעיה של בע, אבל כך הפכו את הנושא הזה לשולי, מנהל קיימות זו כבר רשות מתקדמת

אנו עוסקים בנושא האמיתי של פיתוח ואתה תגיד לנו איך לעשות את . התפקיד הזה ולא בעיה כללית

אנו , לכן יש לי רגשות מעורבים לגבי תפקיד זה. מזכיר לי את ימיי בהקשר הסביבתי. זה יותר מקיים

ק ולא משהו בסופו של דבר זו צריכה להיות ליבת העיסו, צריכים לראות במנהלי קיימות תפקיד מעבר

 . לים"ראוי שאחראי הקיימות יהיו ממש מתחת למנכ, מבחינה היררכית. שולי

הממורנדום . נציגי רשויות 25לעומת , (05 -כ)מיעוטם היו אקדמאיים -ין'האנשים שעסקו במסמך יוג

כי לפני הפגישה , אלא עצם העובדה שהאנשים האלו ישבו וכתבו אותו, זה לא כל כך מה הוא אומר

אבל הם צריכים להפוך למיינסטרים ולא . ידעו מה זה צריכה מקיימת וכעת כבר כתבו מזכר הם לא

ין ראיתי את היתרון האמיתי של מי שהתחילו לבד בתחום 'בסדנא ביוג. למישהו שיושב במשרד בפינה

 .ובתהליך זה יש להם העצמה, שלהם וכעת הם פוגשים אחרים

ממליץ לקיים סדנא עם כל מגזר . דנו שהתהליך הוא טובין למ'מהניסיון של העבודה ביוג –פיליפ 

, עסקים קהילתיים לחוד, עדיף מנהלי קיימות לחוד, זה לא עובד טוב. בנפרד ולא עם כולם ביחד

 . ארגוני חברה לחוד



 

  

, א"בת. הן לא אחריות על אנרגיה למשל. עוד מחסום בישראל זה חוסר העצמאות של הרשויות -תמי

העירייה אמרה , כמנהלת האגף לתכנון אסטרטגי בעירייה, ת לשימור אנרגיהכשניסיתי לקדם תכני

אנחנו יכולים לעשות זאת עבור מבני העירייה אבל לא עבור , אנחנו לא אחראים על אנרגיה"

 . זה מחסום מרכזי." זה לא מסמכותנו, התושבים

וקוס יכול להיות על אם לרשויות אין מנדט על האנרגיה אולי זה דווקא יתרון כי כך הפ -הלינה

מביא לזה שבמקום , כל מקום בו אין לרשויות כוח. על סגנון החיים ולא על האספקה עצמה, האנשים

יש . וזה תמיד טוב, הדיון בשאלה הזו מתקיים בין אנשים, נתיב שמישהו מסמן לנו לחיים מקיימים

קיימות היא רעיון רב  רשת מנהלי. עוצמה רבה באנשים שנאבקים לייצר מציאות אחרת עבור עצמם

 .עוצמה שאולי שווה ליצר כמוהו בישראל

כמו , לא כרוכים כאן, פתוחה לשינויים, כי היא קטנה, בישראל קיים יתרון גדול כמו שאני רואה את זה

 .אני מרגישה שיש כאן שלל אפשרויות. אחרי רעיון החופש מרגולציה, ב"בארה

בתל אביב מנהל . הערים העצמאיות 05בעיקר ב, התפיסה של מי עוסק בזה הולכת ומשתנה -תמי

 . יחידת הסביבה החדש הוא במקור עובד קהילתי ולא סביבתן

. או לא, למה אנשים מצטרפים לרכבת הזו. הכל מתחיל ונגמר בזה, יש לדבר על זהות -עידית

אי אמון , ריב עם השכנים, לחילופין, או, לפעמים מה שמניע אנשים זה הרצון לנורמליות

אך זו , אולי בישראל כן יש הזדמנות כזו. ויש לאסוף סיפור אחר סיפור, יש המון מניעים...ממשלהב

 .בכלל לא שאלה סביבתית

להן אין שום נגישות  -הבדואיות, הערביות -הוא גם בין רשויות, אי השוויון אינו רק בין יחידים, בנוסף

 . למשאבים

יש לזכור , לצמצם באנשי הביניים ובבירוקרטיהLight asset:   -ולרי  –מחשבות על כלכלת שיתוף 

ויש הטוענים שמשמעותה היא למעשה הפרטה קיצונית , כי יש הרבה ביקורת על כלכלה שיתופית

 (. airbnbלמשל )כל מה שהוא הכי אישי הופך למוצר  -ביותר

כי זה לא דבר , וףלפרק את כלכלת השית. צריך לשים לב לא לשים את הכל באותו הסל –פיליפ 

בגדול כולם מבקשים . יש דברים שנעשים על בסיס מקומי של אמון בין שכנים ויש מה שמסחרי. אחד

. אבל חלק מזה נהיה עניין שיווקי, לאתגר את שאלת הבעלות על דברים ונגישות במקום בעלות

 ZIP-CAR. סחוראבל חלקו הוא מסחרי וכל מה שמסחרי מקבל מאפייני מ. שיתוף במובן זה הוא טוב

, אבל כן ניתן ללמוד מזה על כך שלדור הצעיר יש ערכים שונים, נכון שזה קצת טרנדי מדי. לדוגמא

 .מתקיים שינוי תרבותי

פחות אנשים מחזיקים פחות  -אם מודדים בתוצאות -זה לא בהכרח רע, גם אם זה מסחרי - סטיבן

 . זה חיובי-ית פוחתתאבל אם ההוצאה השול, נכון שעדיין מבצעים רכישה. ציוד

היינו אמורים להיות בעידן של אמון יותר . אבל זה רחוק ממה שזה התיימר להיות, זה לא רע –הלינה 

זה לא עמד בהבטחה , ושל יחסים אחרים וזה לא באמת עובד גם במיזמי השיתוף, גדול בין אנשים

שור בחנה יוזמות כלכלה ולייט 'ג. רק עכשיו מתחיל המחקר המבקר. של מעבר תרבותי למשהו אחר

ומצאה שאנשים בעלי מקצועות גבוהי הכנסה לא רצו לתרום את , כדוגמא בחנה בנקי זמן, שיתופית

הם הציעו את ההובי שלהם ולא את המקצוע שלהם וכך החלוקה , השירותים המקצועיים שלהם לבנק

היה יעיל בדברים  לעומת זאת זה כן. החברתית ממשיכה להנציח את עצמה גם בכלכלה החדשה הזו

הממשלה . מה שבעבר נעשה בידי אנשים בתחתית סולם השכר. כמו דאגה לאנשים יותר מבוגרים

כאן לכלכלת שיתוף יש . משלמת הרבה על זה והאישה שמטפלת בקשיש מקבלת רק חלק זעיר מכך

 . י מעקף של מתווכי הביניים ויצירת מערכת יותר יעילה"ע, אולי יותר מקום

, אמר שזה אטרקטיבי לרווקים micro housing-ו co-housingקל בלומברג שקידם מיי –ןסטיב

 . לזוגות צעירים ולקשישים

כל מה שקשור בגישה לשירותים וכלכלה שיתופית יכול להיות מאוד אטרקטיבי למגזר  –ולרי 

 אם2 המכשול עבורם זה הדיגיטציה2 הולך וגדל של אנשים מבוגרים בעלי יכולות בגיל הפנסיה

הם , נעשה אותם יותר דיגיטליים הם יהיו צרכנים מצוינים של כלכלה משתפת וצרכנות משותפת



 

  

הם צריכים איכשהו  -לגבי המבוגרים2 שהם און ליין ומשתפים 44עד  1.כיום זה בני 2 לא שם כיום

 . לעשות את הצעד הראשון ואז ממשיכים בשיתוף דיגיטלי

אבל התוצאה היא שחברות גדולות וחברות , ד מאדהגל הראשון של השיתוף היה מלמ –הלינה 

והמוצרים , והן הפסיקו להיות סוכני שינוי חברתי, הון סיכון נכנסו וקנו את החברות המשתפות

עדיין קורים דברים טובים אבל השיתוף הוא לא מה שהיה 2 שאומצו הפכו להיות עוד יותר נסחרים

אלא לכוון את , "לזרוק הכל למים"לא צריך . על אף שזה כן משרת צרכים חברתיים, אמור להיות

הגל השני של כלכלת השיתוף על מנת שיצליח להשיג טוב יותר את המטרות החברתיות ושינוי 

 .הגישה הכלכלית מהיסוד

 .מה שמצאנו זה שדווקא הממשל המרכזי לא מוצא בכך עניין –ולרי 

 . זה אוניברסלי –נה יהל

רבים מהם אמרו זה לא המנדט שלנו אבל . עשינו שולחן עגול כולל פרטים מתוך הממשל –פיליפ 

 . כפרטים אנו מנסים לעשות משהו אצלנו במחלקה

אני חבר במועצה sustainable lifestyle and education 2יש תכנית  UNEPל –פיליפ 

לא , לכם רעיונות איך לקדם עודאם יהיו  -וכן, אשמח לספר להם על מה שלמדנו כאן –המייעצת 

דבר נוסף , למדתי כי המודל שלנו של לעשות במקביל הוא חזק2  אשמח לשמוע -רק דרך קמפיין

 2 שלמדתי חשיבות מרכיבי מחקר

זה יעזור לנו מול הממשל כאן לקבל את תשומת לבו , OECDאו  UNEP-אם נוכל להתחבר  ל –ולרי 

 .ולהשפיע עליו

SCORAI - מורי כהן ואני הבנו שכדי להבין צריכה מקיימת צריך הרבה מאוד זוויות , יפפיל: הלינה

שהיא  SCORAIלשם כך קמה . י  צירוף הזוויות השונות יכולתי להתחיל להבין"רק ע. וידע רב תחומי

, לא מזמן בסין, המשיך באירופה, ב לפני מספר שנים"התחיל בארה. מנויים 051. רשת ידע ולא ארגון

 .  בקרוב יפתח גם באבו דבי, אמריקה הלטיניתאפליקציה ב

 

 


