סיכום תובנות מתוך קבוצות הדיון
ועדה מלווה מס4.1.17 1 .

שאלות לדיון-
 .1האם התחומים שאנחנו מכסים נכונים? מה חסר?
 .2מי ומה יכולים להיות מובילי שינוי בקונטקסט של החברה הישראלית? (מבחינת סוגי
הדמויות ,הקהילות ,הרשתות)...
 .3מהם החסמים עליהם יש להתגבר? איפה קיימים תמריצים המעודדים התנהגות
שאינה מקיימת בעיר? איך מתמודדים עימם?

 .1תחומי עיסוק/נושאים נוספים שהוצעו לשילוב בפרויקט:












חינוך -שינויי התנהגות דרך מערכת החינוך .דגש על חינוך מן הגיל הרך.
תרבות ,חקר פנאי -צריכה שאינה צריכת מוצרים (צריכת חוויות ,תרבות).
דיור -רלוונטי מאוד לשיפור איכות החיים.
מדיה קלאסית( -ולא רק מדיה דיגיטלית) רלוונטית לבוגרים יותר.
תכנון פיסי ,תלת מימדי -אדריכלות ,התיחסות לציפוף ומשמעויותיו.
מומחיות מתחום המדעים -חסרים עתידנים מתחום המדעים והטכנולוגיות -תוכנה,
מדעי המחשב ,הנדסה ,פיתוח תשתיות ,עיר חכמה.
הצד הסביבתי של קיימות ,לדוגמה אנרגיה ודלקים -כגורם משמעותי ליצירת גזי
חממה.
פסיכולוגיה -איך מניעים לשינוי? מהי המוטיבציה שצריך לתת?
בריאות הציבור -למשל ,נושא הזיהום ,שמתקשר גם לנושא תזונה.
יש להוסיף מומחה תוכן ליכולות השלטון המרכזי להמריץ את השלטון המקומי.
חסרים נציגים נוספים מן הממשלה והסקטור העסקי.

 .2מובילי שינוי בחברה הישראלית:









ממשלה :האחראית לתקציבים ולרגולציה (היא לדוגמא גרמה למהפכת מיחזור
האשפה ,חוק האריזות).
בעיריות.
סביבה
איכות
ועדות
ערים,
ראשי
מקומיות:
רשויות
הרשויות המקומיות הן פלטפורמה מרכזית לגישור לנושאי הקיימות בהיותו "גורם
אמצע" בין האזרח/תושב לשלטון המרכז.
תאגידים גדולים :יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות ואמצעי התקשורת.
תחום הביטוח :יכול להשפיע על התנהגות העסקים הרבה יותר מהר מרשות
מקומית (שפועלת באמצעות עיכוב רשיונות עסק למשל).
אנשי עסקים :עסקים ,אחריות תאגידית ,דגש על תחום הדיור והמזון.
התאחדות הקבלנים
אמצעי תקשורת :למשל מובילי דעה שמספרים את הסיפור בצורה אחרת.







קהילות( :באמצעות מינהלים שכונתיים ,מרכזים קהילתיים) צריכות ויכולות לדחוף
מלמטה .רשויות מקומיות נחושות מנצלות את חוזק הקהילות ודוחפות קדימה מול
הממשלה.
צעירים :פתוחים ורגישים יותר לנושאי סביבה.
נוער :סוכן שינוי משמעותי.
רבנים :מובילי דעה במגזר החרדי.

 .3חסמים:
















חוסר באינטרס כלכלי :אם אין אינטרס כלכלי קשה לשכנע מקבלי החלטות .צריך
לייצר ערך כלכלי לפרטים ,לרשויות מקומיות ולעסקים כדי לקדם קיימות .חשוב לדבר
בשפה הזאת :איך אני חוסך וגם סביבתי .הסוד הוא איך לעודד את הכלכלה
האלטרנטיבית.
מחסור בכלי אכיפה :דוגמה לכלי אכיפה -חוק הנגישות המטיל אחריות על ראשי
הרשויות.
חוסר גיבוי של המדינה ליישום מדיניות מקיימת .למשל דרישה לסטנדרט בניה
ירוקה( .לדוגמה – אם הצבא היה מכריז על בניה ירוקה כל המדינה היתה מושפעת).
קושי במעבר מרעיונות ליישומם :גם אם הרעיונות מתקבלים בהתלהבות אצל
מקבלי החלטות ,דברים נתקעים בשלב היישום (למשל התקן לבניה ירוקה) .אין מי
שיניע את השינוי ,מקבלי ההחלטות לא יודעים כיצד להניע את התהליך הלאה.
ציפיות הפוליטיקאים :מצפים לתועלות בטווח קצר .נושא הקיימות מביא תועלות
בטווח הארוך .לכן קושי ביצירת עניין מצד פוליטיקאים.
קונפליקט בין התעשיה הקלאסית לבין הרגולטור :התעשיה לא מוכנה לקבל
מטלות סביבתיות ,רואה בזה נטל ופגיעה בתחרותיות( .כנ"ל במגזר החקלאי).
בנקאות ומימון :בעולם יש קרנות שמממנות ,למשל ,שיפורים אנרגטיים .בארץ אין.
עלות תועלת :עלויות גבוהות בטווח קצר .תועלות רק בטווח הארוך.
עמימות וחוסר מידע :מחסור במדדים שיכולים לתת מידע לגבי שיטות אפקטיביות.
חסר מידע לגבי מידת הקיימות של מוצרים.
חשש מביורוקרטיה :החשש שהתנהגות מקיימת תלווה בביורוקרטיה גדולה יותר
מרתיע.
פיצול בין רשויות ממשלתיות :למשל פיצול בין משרדי האנרגיה והגנ"ס בטיפול
בקיימות ,והיעדר משרד המים והאנרגיה מהשיח.
חסם תרבותי:
 oתרבות הדואגת לסביבה הפרטית ולא מוכנה להקדיש לסביבה הכללית,
למרחב הציבורי.
 oהחברה שלנו צינית ופסימית .קיימות היא נאיבית בכך שמנסה להלחם
בקטרים הגדולים של הקפיטליזם והצמיחה ולחשוב לטווח ארוך.
 oאיך לחבר את האוניברסליות ללוקאל פטריוטיות הישראלית .ישראלים נוטים
לבטל רעיונות גלובליים (יש לנו צרות אחרות.)..
 oאנחנו רגילים לטפל במשברים אך לא ללמוד מהצלחות ולחשוב אופטימי.
חסמים לתכנון פיסי מקיים:
 oחוקי התכנון והבניה המשפיעים על התכנון הפיסי והמרחבי לא תמיד תומכים
בתכנון מקיים.
 oחוסר מוכנות ופתיחות של אדריכלים ומתכננים לשינויים לטובת קיימות.
 oמערכת הדדית של אדריכלים ויזמים שיש לה אינטרס משותף שאינו תומך
בקיימות.






 oציפוף ומשמעויותיו בהקשר לקונפליקטים בין קהילות .למשל -נדרש קוד
חדש של התנהגות במצבי צפיפות ,אמנה להתנהגות בצפיפות ,במרחב
הציבורי
קושי בשכנוע כשאין יכולת כימות :קשה לשכנע אנשים להתגייס לנושא הקיימות
כיוון שהוא לא מדיד וקשה להוכיח הצלחה .למשל בנושא הקהילתיות.
תפיסה אזרחית :הערים הפסיקו להיות דמוקרטיות .התושבים תופסים עצמם
כמקבלי שרותים ולא כאזרחים הפועלים בזירה אזרחית .תפיסת התושב כאזרח
מגלמת אחריות מסוג אחר
האוכלוסיה הרלוונטית אינה בשיח :השיח הפך לאליטיסטי ומתרחק מהאוכלוסייה
הרלוונטית ביותר לקדם שינוי.
צרכנות נוחה וזמינה חוסכת זמן ואטרקטיבית כשאין פנאי .לכן צריך לחשוב מה
עומד מאחורי החלטות האנשים ,מה מניע אותם.

 .7הזדמנויות:








המחאה החברתית היא הזדמנות :בעקבותיה אנשים הבינו שהם רוצים לשתף ,ולא
ממקום של עוני או מצוקה .המחאה העלתה את המודעות ,ההתהדרות ב"יש לי"
פחתה .שיתוף מלמטה למעלה והפוך .דברים קורים מתוך משבר ויש לנצל זאת.
בנוסף ,אחרי  2111אנו רואים שינוי קל לכוון דמוקרטיזציה .היה הרבה יותר דיון
ושיח בבחירות האחרונות ,יש תנועה קטנה לדמוקרטזציה וצריך לרתום את זה.
נושא הריכוזיות שבכותרות ,מעלה מודעות ומביא את הציבור לרצות לקדם יותר
עסקים קטנים ,מה שמעודד כלכלה מקיימת.
הצפיפויות בעולם הן גדולות מאוד ביחס לישראל -מספר תושבים לקמ"ר פי 2
מישראל .בניה בצפיפות מגדילה את הרווח מהקרקע ואז אפשר לתת יותר.
הטכנולוגיה יכולה לתקן טעויות בתכנון.
ייצור וניהול האנרגיה הופך להיות מבוזר ומקומי (העיר היצרנית מן הצד
האנרגטי).
הדפסה תלת מימדית שתשנה את נושא הייצור והריכוזיות שלו.
ישנה עלייה בישראל באחוז הטבעונים והצמחוניים ויש חשיבות גדולה לנושא.

 .5נושאים והערות כלליות נוספות:











חשוב להגדיר מהי קיימות.
יש להגדיר מה היעד – לאן רוצים להגיע? איפה אנחנו עכשיו בסקאלת הקיימות?
זהות הפרויקט לא מספיק ברורה .האם מדברים על ישראל ומה מתאים לה? או
שאנחנו מדברים על מודל אידיאלי לשאוף אליו? וגם אם מדברים על ישראל ,על
איזה עיר בישראל? יש להבחין בין טיפוסי ערים (גודל ,מרכז – פריפריה).
מנגד ,כשמדברים על היבטים של התארגנות קהילתית בקנה מידה מקומי/שכונתי
ההבדלים בין הערים מצטמצמים .הרזולוציה מטשטשת את ההבדלים.
יש לייצר אינטגרציה בין עולמות התוכן לכדי מערכת שנותנת מבט על העיר כאורגן
מורכב ושלם – אדריכלות/תכנון ערים או אסטרטגיה ארגונית/מוניציפלית יכולים
להשלים את ההיבט הזה בפרוייקט.
יש לבנות דרך לשיתוף ציבור אמיתי .כדי לקדם קיימות דרושה מעורבות מלאה של
האנשים הגרים באותו שטח .יש לסמן זאת כאחת מהמטרות והתפוקות של העבודה.
יש להכניס את המושגים עיר יצרנית ,המכלכלת את עצמה ,יצרנות עתידית (מעבר
לחישובי עלות תועלת).
יש לשים דגש על רשתות תקשורת ולא רק על רשתות חברתיות.
קהילה – ויכוח אם המשמעות היא בעיקר פיסית (סמיכות ,נגישות ,הליכה ברגל),
לבין תפיסה יותר רחבה של קהילה (כולל מדיה).






יש להתחבר למימד הערכי וכך לקרב אוכלוסיות לנושא קיימות (למשל מיחזור
לצדקה ,מיחזור פסולת אלקטרונית לתעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים).
יש לשים דגש על קיימות כהזדהות מקומית ,השתייכות מקומית ,לוקאליות ,מגוון,
שפה ,תקשורת בין אישית.
יש להכיר בכוח של הרבה סיפורים קטנים ולאו דווקא כוח אחד גדול כמקדמי
קיימות.
חשוב להוסיף המלצות ליצירת מערכת ארגונית ,או לחילופין ,שינויים והתאמות
במערכות ארגוניות קיימות על מנת להפוך השינויים המוצעים לברי קיימא.

המלצות

















לשנות את השיח :השיח ה"ירוק" נתפס כנדוש ,ויש למצוא מיתוג חדש .במקום
"קיימות" .למצוא דרך שאנשים יתחברו יותר.
מומלץ להפוך את המושג מאיכות סביבה לאיכות חיים כדי שהשיח יהיה יותר
אטרקטיבי ולא קר ומיכני .כך ניתן יהיה להשיג חיזוק הזהות העצמית וקידום נושאי
הקיימות.
למצוא דרכים לשווק לציבור הרחב סיפור אחר .אולי אם הסיפור ישתנה זה יתפוס
בציבור .הציבור אוהב מה שקורה מעבר לים .חלק ממה שקורה סביבתית בארץ
עובד כי זה הצליח בעולם הגדול ואולי זו עוד פלטפורמה.
לכל עיר יש חוזקות וחולשות וכל עיר צריכה להשכיל לדעת כיצד למנף עצמה ,זאת
למרות השוני בין הערים .תפיסה של איכות חיים יכולה להיות גם מנוף להתחדשות
עירונית ,ולהגברת המוטיבציה של התושבים לנושא.
ליצור קוד חדש של התנהגות במצבי צפיפות ,אמנה להתנהגות בצפיפות ,במרחב
הציבורי.
להציע שמשרדי ממשלה ישימו זרקור על רשויות שמנסות לשנות .להקל על מי
שרוצה לשנות.
יש לעשות עבודה מעגלית בין תאוריה לשדה .יש ללכת ולבחון נקודות התערבות
ומשם ללכת למעלה (ממשל ורשויות).
יש לחבר בין חינוך פורמלי ,בלתי פורמלי ,תשתיות והסברה.
יש למפות את האופי הישראלי – "שלא דופקים אותי"" ,מה יוצא לי מזה"" ,איך אני
מרוויח" .לתוך אלה לרתום את הציבור הישראלי ,לדעת לדבר בשפה הזאת כדי
לקדם ערכים סביבתיים.
צריך לפתח כלכלה שיתופית ברמה המוסדית -כמו פרויקט אופניים ,חברות
מדפסות – שירותים במקום מדפסות .אי אפשר להסתפק ברמה הקהילתית.
צריך לפתח כלי כמותי כמו מדדים כדי שמקבלי ההחלטות יקבלו ויאמצו – חשוב
שהמדדים יהיו ברי השוואה.
צריך ליצר מדדים אוביקטיבים הנגזרים מתוך מדיניות הממשלה ,והם צריכים ליצור
קונצנזוס ותודעה משותפת.
רוחב המחקרים עלול להוות חסם ,אולי להצר את המחקר ומה שהוא רוצה להגיד
ואז לבנות מדד רלוונטי.
ההתמודדות צריכה להיות בתחום הצרכנות ולא רק הייצור.
יש לשים דגש על רגולציה.
חשוב לתת תפוקות יישומיות למחקר.

