
 השפעות ארוכות טווח של מגפת הקורונה
 

 מגמות מהעולם
  

 מכון ירושלים  , ולרי ברכיה



 מגמות לפני הקורונה

 התחדשות מרכזי ערים•

 בנייה צפופה ברבי קומות•

 נגישות באמצעות תחבורה ציבורית•

 בתי קפה ומקומות בילוי, ריבוי מסעדות•

 בידור ברחובות ובמרחבים פתוחים•

 צעירים שוכרים דירות קטנות במרכזי ערים•

 התפתחות של כלכלה משתפת•



 מגמות בעקבות הקורונה

 או סביב הביתבעיקר בתוך החיים •

 לגבי השימוש בתחבורה ציבוריתחששות •

הפתוח  למרחב מרחבים סגורים ועדיפות חששות לגבי •
 טבעי ולאיוורור

ספורט  , תרבות, בידור, סגרים והגבלות על מקומות אוכל•
 ובילוי

 הקניה והפעילות הצרכניתירידה בהיקף •

 הוריהםחזרו להתגורר עם צעירים •



 מעבר למערכות דיגיטליות

 :האצה והתגברות מגמה קיימת

 

 השתתפות בפעילויות מקוונות •

 וחדשותקיימות  -מקוונות בפלטפורמות שימוש  •

 



 מעבר לעידן דיגיטלי

 הזמנות של מצרכים וקניות•

 שימוש בשירותי בריאות ושירותים ממשלתיים  •

 חינוך ולמידה•

 בידור עד הבית•

 חברתייםקשרים •



 השינוי הגדול בשדה התעסוקתי

 מכלל העובדים עבדו מהבית 14%-בהולנד ובפינלנד כ•

כמעט  -2020בשנת . 3.7%-כ 2018-נכון ל, בישראל•
50%   

אחוז העובדים מהבית   OECD-בהתאם להערכת ה•
 .30%-גבוה מ, גם בחלוף הקורונה, יישאר

 

 

מקומות  , על שטחי משרדחיסכון למעסיקים בעלויות •
 העבודהאספקת שירותים ומתקנים במקום , חניה

 הנסיעהובעלויות חיסכון לעובדים בזמן נסיעה •



 עבודה מהבית



 דפוסי צרכנות

,  בישראלמינרווה על הצרכנות הדיגיטלית על פי סקר 
 :גם בחלוף מגפת הקורונה

 אונלייןמהמשיבים סברו שימשיכו לבצע רכישות  48% •

שהם צופים שיגבירו את מהמשיבים סברו  45% •
 .  רכישותיהם אונליין

 

בן שחר עבור  )עסקים    25-30%הערכות של סגירת •
 (  רובי נתנזון, הארץ

 



 הזמנת משלוחים וסגירת חנויות



 וגיימינגבידור 



 מגמות המשפיעות באופן חיובי על העיר

חנויות קטנות שכונתיות התחזקותן של  קניות

 התחזקות חללי עבודה במרכזי השכונות תעסוקה

סטודנטים המסוגלים ללמוד מעיר מגוריהם  חינו 

צמצום נסיעות בזמני שיא וצמצום הדרישה לחניה  תחבורה

 micro mobility ושימוש ב-עלייה ברכיבה על אופניים 

עלייה בביקוש לספורט ולפארקים ושטחים פתוחים אורח חיים בריא 

תיירות פנים  תיירות 

אובדן הכנסה עשוי להגביר כלכלת שיתוף כלכלת שיתו  

 



 על העירשלילי מגמות המשפיעות באופן 

סגירת חנויות ברחוב ובמרכזי הקניות, גידול הביקוש  צמצום כוח הקנייה,קניות 

 לשטחי אחסנת סחורות

  במרכזי העירלמשרדיםהביקוש ם וצמצתעסוקה 

אובדן סטודנטים בקמפוסים העירוניים חינו  

צמצום ההופעות החיות פנאי ובידור 

 צמצום הביקוש לתחבורה ציבוריתתחבורה 

 גידול במשלוחים

 ירידה בפעילות גופנית בעת שהייה מרובה בבתיםאורח חיים בריא 

אובדן התיירות האורבנית תיירות 

  רביםאובדן מסעדות, בתי קפה ובריםהסעדה 

אובדן מילניאלים   העירחיים במרכז

  ובערים קטנותלבית עם גינה בפרבריםביקוש  נדל"ן

חשש מהדבקה  כלכלת שיתו 

 



 ביקוש לבית עם גינה במרחק מהעיר



 התאמת דיור בתו  העיר



 התאמת שכונות בתו  העיר



  המעורבת  קידום השכונה 
 בין שימושי קרקעההפרדה סו  עידן 

 בילוי, הסעדה, תעסוקה, בין דיורשילוב •

 חיזוק המרחב והקהילה המקומית•

 חיזוק חנויות רחוב שכונתיים•

 משרדים שכונתייםיותר מרחבי •

 פעילות פנאי שכונתייםיותר מרחבי •

 שכונתית בטוחה ונוחהצורך בנגישות •

 



 הדקות 15מודל 



 התרוקנות מרכזי הערים

 צמצום שטח משרדי•

 חנויותסגירת •

 למסעדות ובתי קפהירידת הביקוש •

 עזיבת אוכלוסייה צעירה•

 עזיבה אוכלוסייה עשירה ובעלת השכלה גבוהה•

 מלוןעתיד מעורפל לתיירות ובתי •

 אובדן שטחים מניבים ארנונה•

 



 ?עתידם של מרכזי הערים



 התאמת מערכת נגישות

 דיגיטלית כתחליף לנגישות פיזיתנגישות •

 למרכז העירכתחליף לנגישות נגישות שכונתית •

 נגישות בין שכונות•

 נגישות בתוך השכונה•

 



 נגישות דיגיטלית

 optic)בעל מהירות גבוהה  אינטרנט קיום מערכת •
fiber ) (כמו מים וחשמל)כשרות ציבורית? 

 קיום חיבור לכל משק בית ולמרחבים ציבוריים•

 קיום יכולת  להשתמש במערכת בו זמנית•

 דיגיטליתאוריינות קיום •

 קיום פלטפורמות שכונתיות•

 שכונתייםקיום ערוצים •



 Micromobilityהשכונה נגישות בתו  



 מאפייניה הייחודיים של ירושלים

,  דיגיטליתשאינה , הקהילה החרדית הגדולה בירושלים•
 תעבור לעבודה מהביתלא 

 הציבורי ובמינהלאחוז משרות גבוה במגזר •

 התעסוקהפיזור יחסי של מרכזי •

 העדר תשתיות אנטרנט במזרח ירושלים  •
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 סוגיות לדיון

מהן ? דפוסי התנהגות יישארו גם בתום תקופה זואלו •
 ?ההשפעות של מגפת הקורונה לטווח הרחוק

 

מוקדי התעסוקה , מרכז העיר, בעקבות הקורונה, האם•
והמסחר יעברו שינויים בהיבטים השונים שפורטו 

 ?כיצד ניתן להיערך לכך -ואם כן , או אחרים  לעיל

 

כיצד יכולה הקורונה להוביל למימוש הפוטנציאל  •
הרחבת  )? וכיצד ניתן לקדם זאת, הטמון בחיי השכונה

מרחבי עבודה , מקומיים/מערך השירותים השכונתיים
 (.ועוד micro mobility, משותפים שכונתיים

 



 !תודה
  


