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ירושלים, רמות

9,500:יחידות דיור קיימות

בשכונה  2,200:תוספת יחידות דיור מתוכננת

חדשה ובמגרשים ריקים בתוך השכונה

ש"קמ15:מהירות נסיעה ממוצעת בבוקר



אונוקרית

1,300: חידות דיור קיימות

אלף 13: תוספת יחידות דיור מתוכננת

ובשכונות חדשותבפינוי־בינוי

ש"קמ10: מהירות נסיעה ממוצעת בבוקר



הרצליה, גליל ים

400–כ: יחידות דיור קיימות

בשכונה 4,000: תוספת יחידות דיור מתוכננת

חדשה

ש"קמ11: מהירות נסיעה ממוצעת בבוקר



4
פליטות גזי 

חממה לרכב 

אחד לשנה

טון



5%-עלייה של יותר מ, אלף כלי רכב בישראל372נוספו 2016-ב

מיליון  3.2-מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנה שעברה נעו בכבישי ישראל למעלה מ

כלי רכב



, אתה מיוחד, זכור"

."בדיוק כמו כל אחד אחר
מרגרט מיד



360מנהיגות 

יחידות חדשנות



.כלכלי/ סביבתי / דרכים יצירתיות לאימפקט עירוני חברתי 

.לא מקבלים מענה מלא במנגנון השוטף של הרשות המקומית

אתגרים שהושרשו בתודעה כשגרה



הרגל הוא כוח חזק





שינוי האקלים
יש מספיק צרות לכולם

שיטפונותבצורותגלי חום
אי יציבות 

פוליטית-גיאו







187
מדינות  

התחייבו  

להפחתה
2
מעלות

התחממות 

מקסימום

5
כל

הצגת 

התקדמות

שנים

עד
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Nudgeבסיס ל 

על מנת שהתערבויות יצליחו עליהן  

:להיות

פשוטות

אטרקטיביות

חברתיות

ובזמן הנכון



?איזה כלים אנחנו מחפשים

אטרקטיביות

מסרים אישיים

הוספת תמונת הרכב למכתב הדרישה לתשלום אגרת הרישוי כשהמסר המרכזי  

בכמות  10%יצר עלייה של כ " שלם את האגרה או שתאבד את הרכב שלך"היה 

.ממלאי הטופס



?איזה כלים אנחנו מחפשים

חברתיות

ליידע שרוב האנשים כבר מתנהגים כך
כאשר הודיעו לאנשים כי רוב האזרחים באזור מגוריהם כבר שילמו את המיסים

15%-שלהם שיעור הגבייה עלה ב



?איזה כלים אנחנו מחפשים

תזמון
לפנות לאנשים בזמן בו יש סיכוי גבוה שיגיבו באופן רצוי

אנשים פתוחים יותר לשינויים בהרגלים כאשר הם בתקופות של 
. 'וכוהולדת ילדים , במהלך מעבר דירה, לאחר חתונה–מעבר ושינוי 



מניעת תאונות דרכים: המטרה

נראות מול רכבים/ עידוד שימוש במעבר חצייה –שנגחיי







שימוש בסיפור להמחשה ופנייה לרגש



ולהתחבר, להבין מה מעניין אנשים



הצגת דירוג אנרגטי 

לצד דירוג לפליטות 

פחמן דו חמצני נטו  

לבלבל את הקורא

מידע שהוצג  

בפסקאות ארוכות  

היה מורכב מדי  

להבנה וזכה 

להתעלמות









שיטת העבודה





























https://www.youtube.com/watch?v=CxOC1MPAHd4
https://www.youtube.com/watch?v=CxOC1MPAHd4
















תובנות מצוותי החדשנות בעולם

לצוות החדשנות צריכה
להיות משימה ברורה 1



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

תמיכה ממקבלי החלטות 
ארצי/ בממשל המקומי  2



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

,צוות עם מגוון כישורים
outsiders-ו insidersבשילוב של  3



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

.מימון גמיש ויצירתי•

.וחכםLeanיישום •
.שילוב מקורות מימון•

4



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

,לשמור על המשכיות בעבודה
ולהראות ערך מתמשך בפעילות 5



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

שילוב כלים מתקדמים מעולמות

הטכנולוגיה , הניהול, העיצוב
והפסיכולוגיה

6



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

,לנוע לכיוון פעולה מהר ככל האפשר
ללמוד מתוך עשייה, לטעות, לנסות בפועל 7



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

לזהות את השותפים הנכונים
ולהבין מה רוצים מהם 8



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

,כל הזמן, מדידת הצלחה ושינוי
.לפני הפעילות ואחרי 9



תובנות מצוותי החדשנות בעולם

לחגוג הצלחות בתדירות גבוהה 
ולא לשכוח לפזר קרדיט 10



Fact of the day 9



חטאים אורבניים



The Longaberger Basket Company building in Newark, Ohio. Opened in 1997



he National Library of Belarus in Minsk. 
Dersigned by Mihail Vinogradov and Viktor 
Kramarenko and opened in 2006



The Elephant Building in Bangkok, Thailand. Designed 
by Sumet Jumsai and completed in 1997.









כוונות טובות







































?מה הכישלון שאתם הכי גאים בו













Athens 2004 Summer Olympics
Main Fountain Entrance

15









Verizon Building or 375 Pearl in New York City



The Elephant Building in Bangkok, Thailand. 
Designed by Sumet Jumsai and completed in 
1997.







http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2017/04/The-
teams-and-funds-making-innovation-happen-in-governments-
around-the-world.pdf

http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2017/04/The-teams-and-funds-making-innovation-happen-in-governments-around-the-world.pdf


https://nextcity.org/daily/entry/bloomberg-
putting-money-where-the-urban-innovation-is

https://www.fastcompany.com/3045343/insid
e-bloombergs-plan-to-spread-the-gospel-of-
urban-innovation

https://www.citylab.com/design/2012/06/bloo
mberg-offers-5-million-prize-city-
innovation/2266/

http://www.theeuropean-
magazine.com/michael-bloomberg--2/8669-
michael-bloomberg-on-cities-and-innovation

http://www.govtech.com/data/Data-Fuels-
Bloomberg-Model-for-Urban-Innovation.html

https://nextcity.org/daily/entry/bloomberg-putting-money-where-the-urban-innovation-is
https://www.fastcompany.com/3045343/inside-bloombergs-plan-to-spread-the-gospel-of-urban-innovation
https://www.citylab.com/design/2012/06/bloomberg-offers-5-million-prize-city-innovation/2266/
http://www.theeuropean-magazine.com/michael-bloomberg--2/8669-michael-bloomberg-on-cities-and-innovation
http://www.govtech.com/data/Data-Fuels-Bloomberg-Model-for-Urban-Innovation.html


http://mayorschallenge.bloomberg.org/news_
posts/bloomberg-philanthropies-selects-top-
35-innovative-urban-ideas-finalists-2018-
mayors-challenge/

https://medium.com/@BloombergCities/storie
s-that-sparked-urban-innovation-
55e2dfdb19e7

https://www.bloomberg.org/program/govern
ment-innovation/innovation-
teams/#innovation-teams-tel-aviv

http://mayorschallenge.bloomberg.org/news_posts/bloomberg-philanthropies-selects-top-35-innovative-urban-ideas-finalists-2018-mayors-challenge/
https://medium.com/@BloombergCities/stories-that-sparked-urban-innovation-55e2dfdb19e7
https://www.bloomberg.org/program/government-innovation/innovation-teams/#innovation-teams-tel-aviv


https://www.insidephilanthropy.com/home/20
17/2/12/rockefeller-future-cities-accelerator

https://www.insidephilanthropy.com/home/2017/2/12/rockefeller-future-cities-accelerator


https://www.boston.gov/departments/new-
urban-mechanics

http://www.metropolismag.com/cities/new-
urban-mechanics-the-start-up-that-works-
within-city-government/

https://twitter.com/newurbanmechs

https://www.indivisible.us/new-urban-
mechanics/

https://inform.tmforum.org/features-and-
analysis/2016/10/4-lessons-bostons-office-
new-urban-mechanics/

https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics
http://www.metropolismag.com/cities/new-urban-mechanics-the-start-up-that-works-within-city-government/
https://twitter.com/newurbanmechs
https://www.indivisible.us/new-urban-mechanics/
https://inform.tmforum.org/features-and-analysis/2016/10/4-lessons-bostons-office-new-urban-mechanics/


http://www.govtech.com/local/10-Need-to-
Know-Lessons-for-Government-Innovation-
Teams.html

http://www.govtech.com/local/10-Need-to-Know-Lessons-for-Government-Innovation-Teams.html


https://www.nesta.org.uk/publications/i-
teams-teams-and-funds-making-innovation-
happen-governments-around-world/case-
studies/mayors-office-new-urban-mechanics-
monum

https://www.nesta.org.uk/publications/i-teams-teams-and-funds-making-innovation-happen-governments-around-world/case-studies/mayors-office-new-urban-mechanics-monum

