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השינוי הוא הכרחי



2017באוגוסט 31הצפות כתוצאה מהוריקן הארווי  



השריפות בקליפורניה
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ירידה דרמטית במחירי אנרגיה סולארית
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The State of the World’s Cities (2001)
IGBP synthesis: Global Change and the Earth System, Steffen et al 2004
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InputsTon per year

fuel20,000,000

water1,002,000,000

food1,200,000

wood2,200,000

Plastic2,000,000

Output/waste

CO260,000,000

NOX280,000

sewage7,500,000

Industrial waste11,400,000

waste3,900,000

תשומות-לונדון תפוקות 



טביעת הרגל 
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כדורי ארץ



נשתמש  -2020-מחר  

רק בשני  כדורי ארץ



רק באחד-2040–ומחרתיים ...

התחדשות מתמדת= חיים של עולם אחד            
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IMBY in my 
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ASHKELON, ISRAEL

NIMBY – NOT IN MY BACKYARD



PUEBLO CITY, COLORADO, USA

IMBY – IN MY BACKYARD









מזון מטייל בעולם



מזון גדל בעיר





algae bio-reactors is opening in 
Hamburg, Germany
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עקרונות העיר היצרנית

מקומי

IMBY

מערכתי

“קטן זה יפה"

0 אשפה

0אנרגיה פוסילית

מיחזור, שימוש חוזר

מעבר ממוצרים לשירותים
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ORLI  RONEN / SUSTAINABILITY 

AT YOUR DOORSTEP – SIMPLE 

SMART CITIES



חיים טובים בעיר בטווח  

מהבית' מ300של 
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m

אזור נוחות לעירוניות



נוח



300 m



300 m



קוריטיבה



העיר הייתה  
הבעיה עכשיו  

היא הפתרון

https://www.ted.com/talks/jaime_lerner_sings_of_the_city
https://www.ted.com/talks/jaime_lerner_sings_of_the_city


קוריטיבה
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חדשנות מקומית



יפן, טוקיו,"קרהעיר "יוזמה ל

2001עיריית טוקיו אימצה את מדיניות הגגות הירוקים בשנת , בתגובה לעקת חום בעיר

הממוצעת בעיר בחודש  פ"הטמ-התוצאה. ר גגות ירוקים"מיליון מ1.5וכיסתה בתוך עשור כ־ 

.2008-ב-41לכ2000בשנת 43מ־ , מעלות-2בכאוגוסט ירדה 
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NYC



http://www.mission2020.global/
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עיר  
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התנהגות

מעורבות

אזרחסביבתן



סדר יום עירוני 

לעשרים שנה הבאות

החכמה עירונית  

מעצימה את יעילותן  

,  של מערכות עירונית

משפרת את איכות  

השירותים באמצעות  

,  פתרונות דיגיטליים

ומעצימה את האזרחים  

.בהנגשת ידע ומידע



זמן אימוץ החידושים
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?האם יאמצו את השינוי
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טכנולוגיה הופכת לנורמה



מאפייני מסגלי חדשנויות7

צעירים יותר

בעלי סטטוס חברתי גבוה יותר

משכילים יותר

בעלי הכנסה גבוהה יותר

ניידים יותר

עירוניים יותר

חילוניים יותר

 Everett Rogers: על פי
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עלייה באתרי אינטרנט עירוניים



http://www.ti-israel.org/wp-content/uploads/2017/01/TI-MUNI-2016s.compressed.pdf
http://www.ti-israel.org/wp-content/uploads/2017/01/TI-MUNI-2016s.compressed.pdf








מדד שקיפות רשויות מקומיות

94% מהרשויות אינן מפרסמות פרוטוקולים הנוגעים

.למכרזי העירייה

84% מהרשויות נמנעות מלפרסם את תקציב העירייה

.בפורמט נגיש לציבור

ח “פחות ממחצית הערים שנבדקו מפרסמות את הדו

השנתי של מבקר הרשות



תקנות חוק חופש המידע נושאי סביבה

רשות ציבורית תחויב להעמיד לרשות הציבור מידע שברשותה  

. על איכות הסביבה באתר האינטרנט שלה ובדרכים נוספות 

,  במידע על איכות הסביבה נכלל מידע על חומרים שונים שנפלטו

וכן על מדידות רעש וקרינה  , סולקו או הושלכו לסביבה, נשפכו

. ועל מפגעי ריח



איכות  –מדד שקיפות רשויות מקומיות 

סביבה

מתעלמים מנושאי סביבה

מרבית הרשויות נמנעות מלפרסם נתונים חשובים כגון  

זיהום קרקע ופרסום מדידות רעש  , תוצאות מדידת איכות אויר

.  וריח

מהרשויות פרסמו את תוצאות מדידות איכות  29%רק 

פרסמו את שמות החומרים ( 6%)רשויות בלבד 3ורק , האוויר

בנוגע לנושא זיהום מים התוצאות  . המזהמים את הקרקע

פרסמו  ( רשויות30)מהרשויות 63%כאשר, טובות יותר

.כרמיאל ומודיעין, כפר סבא, נתונים בנושא ביניהן ירושלים



נמנעים –מדד שקיפות רשויות מקומיות 

משקיפות

ביניהן , במדד100%שמונה רשויות מצטיינות בתחום הזה ומקבלות ציון  ,תכנון ובניה

.  חיפה וירושלים, גבעת שמואל

מרביתן , עם זאת. מהעיריות מפרסמות את הפרוטוקולים של ועדות התכנון והבניה73%

( מהרשויות60%)אינן מפרסמות טיוטות תכנון ובניה שיאפשרו דיון ציבורי מקדים 

.מפרסמות תכניות בניה בשפה ברורה בצורה מספקתומרביתן אינן

אך  , מרבית העיריות אמנם מפרסמות את הפרוטוקולים של הישיבות ,ישיבות המועצה

מהרשויות פרסמו 31%רק : נמנעות מפרסום חומרים שיסייעו לציבור להיות חלק מהדיון

מהרשויות 29%רק . את המסמכים הנוגעים לישיבות הרלוונטיות לפני הישיבות עצמן

למחוק קטעים \פורמט שמקשה לערוך, אודיו\מפרסמות את הפרוטוקולים בפורמט וידאו

.מהישיבה

.  עולה כי מרבית העיריות אינן מייחסות חשיבות לנושאלאימוץ קוד אתיבכל הקשור

מפרסמות באתר  ( רשויות5)מהרשויות בלבד פרסמו קודים אתיים ומספר זהה 10%

.את ההסכמים הקואליציוניים אף לא רשות אחת פרסמה טופס ניגוד עניינים

88%-ו, מהרשויות לא קיים תיעוד לגבי תמיכות וחסויות שנתנו56%-ב ,מענקים ותמיכותבנושא

למשל עבור בתי ספר  , מהרשויות אינן מספקות מידע מלא על הקצאת מבני ציבור למטרה מסוימת

מהעיריות אינן מפרסמת את הפרוטוקולים של דיוני ועדת מענקים  75%, בנוסף.או עמותות

.ותמיכות

http://www.ti-israel.org/muni-2013/


הזדמנויות לאזרחות פעילה



ניהול 
העיר

שיתוף 
פעולה מוגבל 
רק במסגרת 
.  מועצת העיר

אין בכלל 
שיתוף 
פעולה  
בנושאי  
.תיקצוב

תכנון 
והכוונה

שיתוף 
בתכנון בדרך  
כלל צד אחד  

.  יוזם

מעט מאוד  
מדיניות 

.מובנת

תשתיות 
ושירותים

חברה 
אזרחית 

שלטון , יוזמת
מקומי מאמץ  

.ומבצע

העצמה

חלק הארי  
של שיתופי 

הפעולה

משולחן העירייה



שיתוף

http://www.futurebristol.co.uk/


שקיפות  



נגישות-אי

http://www.tazkirim.gov.il/AG_FORMS_TAZKIRIM/42623_x_memorandum.htm


Spot Mairie-נגישות 

https://www.youtube.com/watch?v=R8r4bBJGZgU


שותפות בתקציב



שותפות

https://idee.paris.fr/budget-participatif


ייצוג

המבטיח השתתפות של , נחקק חוק הייצוג2002-ב•

משם הורחב  , נציגי ארגוני הסביבה בוועדות התכנון

.לוועדות ודירקטוריונים ציבוריים

ביוזמת ארגוני  , תיקון לפקודת העיריות: 2005•
הסביבה

:  השינויים העיקריים•

ועדת איכות הסביבה הפכה סטטוטורית  –

של נציגי הציבורושיויוניותשותפות –



התיקון לפקודת העיריות

ליזום ולתכנן פעילות  : "י החוק"עפתפקיד הועדה •
בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת  

"פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה

:  הרכב•
ארבעה חברי מועצה–

עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה בעירייה–

בהתייעצות של המועצה עם  )מארגונים מקומיים שני נציגי ציבור–
(ארגוני הסביבה

נציג השר להגנת הסביבה ונציג ארגוני הסביבה: שני משקיפים–

.הועדה תתכנס ארבע פעמים בשנה לכל הפחות:תדירות•



2016וועדות איכות סביבה 



2015–סקר חיים וסביבה על פעילות הועדות 

סיכום הנתונים

:ועדות סביבה קיימות ופעילות•

(65)מהעיריות %84–

(44)מהמועצות האזוריות 83%–

(42)מהמועצות המקומיות 31%–

בסך הכל יש נתונים מבוססים על קיומן ופעילותן  •

מהרשויות  59%-של ועדות איכות הסביבה ב

700-ובהן כ, (256מתוך 151)המקומיות בישראל 

.  חברים



פעילות הועדות

:מינוי חברי הועדה•
.ברוב הועדות הפעילות הושלמו רוב המינויים–

.ר"מונה רק יו( בעיקר במועצות מקומיות)בחלק מהועדות –

.  בחלק מהועדות חסרים נציגי ציבור–

.משקיפים20-מטעם ארגוני הסביבה מונו עד כה כ–

:  תדירות פגישות•
(.פגישות בשנה4החוק דורש )פגישות בשנה 2-3בממוצע מתקיימות –
.בחלק מהמקרים התקיימה רק פגישה אחת–

:שיתוף הציבור•
מלבד חברי הועדה והמשקיפים, ברוב הרשויות לא מוזמן הציבור לדיונים–

בחלק קטן מהרשויות יש רשימת מוזמנים נוספת מהציבור–

.רק במיעוט הרשויות מפורסמים לציבור מועדי הישיבות ופרוטוקולים–

:  דיווח•
.במקרים רבים לא נרשם פרוקוטול או סיכום–

.לרוב הסיכום אינו מפורסם באתר האינטרנט של הרשות–



(לפי כמות העיסוק בהם בועדות)נושאים מרכזיים 

,  נאמני ניקיון, הפרדה במקור, הטמנה, עידוד המחזור: פסולת•
.חומרים מסוכנים, גזם, פסולת אלקטרונית

תכנון עירוני ותכניות אב סביבתיות•

זיהום אוויר•

תחבורה, שדות תעופה, מפוחים: רעש•

אנטנות סלולריות•

טבע עירוני, שטחים פתוחים•

בנייה ירוקה•

אנרגיות מתחדשות•

טיפול בשפכים, מים אפורים, חסכון במים: מים וביוב•

יירוק העירייה•

קיימא-תחבורה בת•



אוטרכטשיתוף ציבור מוצלח מהעיר 

 האזרח שותף –שיתוף הציבור אינו מצטמצם לשלב התכנון
בשלב היישום

 התכניות העירוניות כוללות מכלול תמריצים ותכניות תמורה
להשתתפות ושינויי התנהגות

  העירייה מספקת הכשרות וסדנאות מקצועיות לתושבים לפיתוח
כישורי קיימות

להשקיע  , העירייה מעודדת ותומכת בתושבים ובעסקים ליזום
, פרסים, הלוואות: ולהתנסות בתכניות פעולה לאקלים

.....קרנות

 התושבים -שובר לאמצעי חסכון –שיטת התגמול לתושבים
יכלו לבחור האם לקבל סכום כלשהו לרכישה חופשית ברחבי 

שליש מהם , העיר או סכום כפול לרכישת אמצעי חסכון באנרגיה
!בחרו באפשרות השנייה



ניהול משותף של  

המרחב העירוני



תכנון משותף







כלכלה שכונתית

http://simania.co.il/images/users/35778.jpg
http://simania.co.il/images/users/35778.jpg


שובו של הקואופ



טירת כרמל–מסיק זיתים  טירת כרמל–מסיק זיתים קהילתי 



מרכזי קיימות מקומיים



אנרגיה





פסולת



תחבורה

https://www.facebook.com/drorrotzelaavor
https://www.facebook.com/drorrotzelaavor


מטבע מקומי



תקציב משותף



תקציב משותף

http://opentaba.info/#/
http://opentaba.info/#/


משאלי עיר



דיאלוג



הפחתת פליטות פחמן  -מיניאפוליסעיריית 

בבנייני מגורים

15%-היעד הכללי מבחינת הפחתת פליטות הוא הפחתה של כ

והפחתה של  ( 2006שנת הבסיס הינה )2015מכמות הפליטות עד 

.  2025עד 30%-כ

ממשקי הבית בעלי הכנסה נמוכה או בינונית  75%גיוס : בנייני מגורים

להשתתף בתכנית

, 2025עד רטרופיט

מתוך מטרה להפחית

את פליטות הפחמן של  

. המבנה



לערים יש את היכולת  

, להעניק משהו לכולם

משום וכאשר הן נוצרות 

על ידי כולם



יפו  -הצהרת תל אביב

להביטאט





שאלות מפתח-נייר תל אביב 

  מה תפקידה של הממשלה בתמיכה בערים בקידום מעורבות אזרחים
'?חכמה

  מה תפקידן של העיריות והמחלקות השונות בקידום מעורבות אזרחים
?חכמה

כצד יכולה הטכנולוגיה למנף מעורבות אזרחים?

כיצד נבטיח הכללה של מגוון אוכלוסיות ובעלי עניין?

מה תפקידו של החינוך בקידום מעורבות אזרחים?

  כיצד נבטיח שקהילות ויוזמות אזרחיות לא יוכרעו על ידי הבירוקרטיה
?העירונית

כיצד נתאים בין האתגרים הכלכליים לשאיפות האזרחיות בעיר החכמה?





 מבט בינלאומי–ISO37120

http://www.dataforcities.org/
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http://www.smartcities-infosystem.eu/newsroom/blog/smart-cities-%e2%80%93-behavior-change-towards-sustainability

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116302578



ISO 37120
City indicators for service delivery & quality of life

Quantitative, qualitative or descriptive sets of measurements 

& metrics that provide a globally standardized set of 

definitions & methodologies. 

applicable to any city, municipality or local government that 

undertakes to measure its performance in :

a comparable and verifiable manner, irrespective of size and 

location or level of development.
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ISO 37120 - 2014

237
* This classification has no hierarchical significance and is 

organized alphabetically according to themes

http://open.dataforcities.org/
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(  2017)37120י "טיוטה לת
37120י "הצעת הרביזיה לת

מדדים לשירותים עירוניים ולאיכות חיים-קיימה בקהילות -פיתוח בר

זה מגדיר ומבסס מתודולוגיות עבור מערך מדדים  תקן -

להנחות ולמדוד את הביצועים של שירותים  כדי ( אינדיקטורים)

.עירוניים ושל איכות חיים

ISO 37101:-בהתקן עוקב הן אחר העקרונות שנקבעו -

ISO 37101: is intended to help communities become more 

resilient, smart & sustainable, through the 

implementation of strategies, programs, projects, plans & 

services, demonstrate & communicate their achievements.

239



(2017)37120י "טיוטה לת

רשות מקומית או שלטון , תקן זה ישים בכל עיר-

המבטיחים למדוד את ביצועיהם באופן הניתן  , מקומי

.ללא תלות בגודלם או במיקומם, להשוואה ולאימות

מסופקת , בכל מקרה שהומלץ על הוספת מדד מקומי-

.  הפניה למקורות רלוונטיים בארץ

240
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https://opendata.cityofnewyork.us/

CITY DATA
https://www.gov.uk/government/publications/future-cities-origins-meanings-and-uses

https://data.london.gov.uk/



ISO-37120מבוסס " עיר חכמה"הסמכה ל
the World Council on City Data -WCCD

http://www.dataforcities.org/global-cities-registry/
242
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 קלינטקאשכולות


