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2102, ילביו 2  
, התשע"טבסיון טכ"  

 
International Markets Conference thThe 10 

 6-8בשיתוף עיריית לונדון.  Project for Public Spacesשל ארגון סיכום נסיעת עבודה לכנס 
 .2102ביוני 

 .01-רכזת פרויקטים סביבה וקיימות, פורום התמר שטרצר, 
 
 

 Project for Public Spaces (PPS)ארגון  - הכנס ועל המארגניםרקע על 
 

PPS  בניו ממוקם הוא ארגון ללא מטרות רווח שמטרתו לקדם תכנון קהילתי של המרחב הציבורי. הארגון
כמו כן הוא מספק שירותי תכנון מרחב ציבורי,  ברחבי העולם. , הכשרות וימי עיוןאירועיםיוזם יורק והוא 

עסק בחיזוק הכלכלה, הקהילה והתרבות העירונית על ידי שווקים עירוניים,  כנס זה שווקים ותחבורה.
אות הרצאות, סדנ כללהתקיים בלונדון וובממשק בין השוק לבין השכונה והקהילה הסובבת אותו. הכנס 

 וסיורים.
 

 להקים מועצת שווקים עירונית? גרם לעיריית לונדוןמה  – תפקיד השווקים בלונדון
 

, ובמשך מאות שנים מהווים מרכזים חברתיים לונדוןלאומית של -השווקים הם מרכיב מרכזי בזהות הבין
שווקים בעיר, ובעשור האחרון מספר  יותר ויותרוכלכליים לקהילות בשכונות העיר. במשך השנים קמים 

. השווקים הם חלק 2102שווקים בשנת  011לכמעט  2101שווקים בשנת  062-מ - השווקים בלונדון הוכפל
 211מהמשרות בלונדון. שווקי רחוב תורמים כמעט  0%-כ –משרות  00,211מרכזי מכלכלת העיר ומספקים 

 ית בכל שנה.לכלכלה העירונ( ₪מיליארד  0.00מיליון ליש"ט )
 

 מועצת שווקים 2102מתוך ההכרה בחשיבותם של השווקים לכלכלת העיר, הקימה עיריית לונדון בשנת 
, שהנושא קרוב לליבו בין היתר ןעפ"י החלטת ראש העיר סאדיק חא (London Market Board) עירונית

  המפורסמת בשוק התוסס שלה., Tootingגדל בשכונת ש מאחר
 

, ך שגשוג השווקים בעירהמועצה מורכבת ממומחים מתחום התעשייה והעסקים ומטרתה לוודא את המש
לחזק רובעים, בשכונות וב להמשיך להיות חלק אינטגרלי, כך שיוכלו בעידן זה של קניות ברשתות ובאינטרנט

 מבקריםכל התושבים והאטרקטיבי ותוסס ל ומקום מפגש ולהוות מוקד משיכהאת הכלכלה העירונית, 
עירוניים, וייעוץ  תכנית אסטרטגית לשווקים בין היתר על ידי הכנתהמועצה  מקדמת. את היעדים הללו בעיר

 שוטף לראש העיר.
 

. דו"ח “Understanding London’s Markets”בשם יחד עם הקמת מועצת השווקים, פרסמה העירייה דו"ח 
ביעילות, כך שיתמכו  לניהול השווקים המלצות 02זה בוחן את הערך החברתי והכלכלי של שווקי העיר וכולל 

בין ההמלצות: עידוד  כלכלי וישפרו את המרחב העירוני שבו הם נמצאים.בקהילה המקומית, יביאו לשגשוג 
  תרבויות וגישה למזון בריא.-חדשנות, רב

 
 . המפה מאפשרתיהמפת שווקים עירונית אינטראקטיבית באתר העירי כחלק מהדו"ח, פורסמה לראשונה

. המשתמשים יכולים להוסיף ולעדכן ולחפש שווקים לפי פונקציות שונות, למשל סוג השוק ושעות פעילות
  .מידע במערכת וכך היא נשארת עדכנית לאורך זמן

 

https://www.pps.org/
https://www.london.gov.uk/what-we-do/regeneration/london-markets#acc-i-51806
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_markets_report_web.pdf
https://maps.london.gov.uk/street-markets/#10/51.4885/-0.0873
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 המקומיים?השווקים  עיריית לונדון אתמחזקת כיצד  - הזדמנויות ואתגרים
 

אחראיות על ניהול ן הרובע רשות מקומית. הרשויות המקומיות ההעיר לונדון מחולקת לרובעים, ולכל 
שיונות למוכרים, ימתן ר, ומסים אחריות על גביית שכירותכולל ניקיון ושמירה,  השווקים. תפקיד זה

 .תחזוקה ושיפוץ המרחב הציבורי בו ממוקמים השווקים, ועוד
 

ו מהשווקים לפי שגבהרשויות המקומיות בלונדון היו משתמשות בכספי המסים והשכירות  21-לפני שנות ה
השווקים הם חלק מהנוף העירוני ומההווי הקהילתי בשכונות לונדון במשך מאות שנים, מה ראות עיניהן. 

בדרך כלל אותם כספים לא הושקעו בחזרה על ידי הרשויות. לכן,  נים מאליהםשגרם להם להילקח כמוב
, London Local Authorities Act –נקבע חוק  0221-באותם שווקים, והם הוזנחו לעתים עד כדי קריסה. ב

השווקים שבניהולה בחשבון נפרד,  ששילמושבמסגרתו כל רשות חייבת לשמור את כספי המסים והשכירות 
 קים. ולהשקיע את הכספים הללו בחזרה באותם שוו

 
לרשות המקומית אסור להרוויח כסף מניהול המצב החדש היטיב מאוד עם השווקים אך באופן מוגבל, שכן 

 . אין לה אינטרס לקדם את רווחיותו בניגוד לבעלי העסקים לכן, והשוק
 

מתוך ראייה רחבה את השווקים, מועצת השווקים העירונית מעודדת את הרשויות המקומיות לחזק  כיום
כל שהשוק רווחי כך מתחזקת הכלכלה המקומית והקהילה הרובעית, והמרחב הציבורי הופך איכותי לפיה כ
 יותר. ובטוח 

 
המזון יותר ידידותיים לסביבה מסופרמרקטים ממגוון סיבות. למשל:  הוא שהם שווקיםיתרון נוסף שיש ל

רוב השווקים יבוא והשינוע; הנמכר בשווקים הוא בדרך כלל מקומי ולכן נחסכת טביעת הרגל הפחמנית של ה
נגישים יותר בתחבורה ציבורית מאשר ברכב הפרטי ולכן ההגעה אליהם מלווה בפליטה מופחתת של גזי 

המוכרים מביאים כל יום סחורה רק עבור אותו יום כך שפחות  -בשווקים מיוצרת פחות פסולת  ;חממה
נמנעים מקניית מגיעים בתחבורה ציבורית ולא ברכב פרטי, שכאמור הקונים ובנוסף, מזון נזרק בסוף היום. 

ו יותר. בימים אלה מתוכנן בלונדון שוק בגישת כלכלה מצרכים מיותרים מכיוון שככל שיקנו יותר, כך יסחב
 (.U+Iמעגלית )בבעלות פרטית, מתוכנן על ידי חברת 

 
 זאת ניתן לראות במגוון  –תרבויות ים שונים של שילובשווקים מסוגים שונים ובהם בלונדון ניתן למצוא 

למשוך קהל, השונים מועצת השווקים חוקרת בין היתר מה גורם לשווקים  המוכרים, הסחורה והקונים.
תרבותיות זו, ויחד עם הרשויות המקומיות מעוניינת להשתמש בתובנות שיתגבשו על -תוך התחשבות ברב

 מנת לשווק את השווקים לתושבים ולמבקרים.
 

השווקים מכוונת את הרשויות המקומיות, בבואן לפתח ולחדש את השכונות הקיימות, לעשות זאת מועצת 
 עם חשיבה על השוק כגורם מרכזי הצפוי לעצב את עתיד השכונה ואת מה שיתפתח במרחב הציבורי סביבו.

 
ונות קר בשכבעי – השווקים בלונדון מתמודדים עם ג'נטריפיקציהיחד עם התפתחות והתחדשות העיר, 

עולם התעסוקה המודרני הופך את העבודה בשוק לפחות אטרקטיבית אליהן מגיעים תיירים. בנוסף, 
לצעירים, אשר תופסים עבודה משרדית כנוחה ומשתלמת יותר מאשר עבודה פיזית הכוללת עמידה בחוץ 

 בתנאי מזג אוויר לא נוחים והגעה בשעות הבוקר המוקדמות.
 

בתמיכת  ’Tomorrow’s Market‘, קמה יוזמת להקים עסקים בשווקי העירים צעירים מקומילעודד על מנת 
ומעוניינים אפ, -העירייה. היוזמה מיועדת לצעירים אשר מוכרים סחורה מהבית, באינטרנט או בדוכני פופ

בשווקי העיר. היוזמה מסייעת להם בפתיחת העסק, תוך הצמדתם  פרונטלילהתחיל למכור באופן 
 בעלי עסקים וותיקים בשוק. –ל"מנטורים" 

 
 

http://www.tomorrowsmarket.co.uk/
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כיצד מחיים את המרחב הציבורי והופכים אותו למקום מפגש ומקור  - דוגמאות מהעולם
 פרנסה בטוח ויציב עבור הקהילה המקומית?

 
 התמודדות עם ג'נטריפיקציה – , הונגריה, בודפשט8מחוז ב r éczi tókáRשוק

Ádám Kobrizsa, CEO, Mindspace Non-profit Ltd., Gyor, Hungary 

, ותיירים לא אקונומית-מבחינה סוציו באוכלוסייה חלשהשל העיר בודפשט  8ן מחוז התאפיי 81-בשנות ה
השכונה  האחרונותבשנים אך את התושבים המקומיים. רק כך שבמשך שנים רבות שירת השוק  והגיעו אלי

וסטודנטים. כמו כן החלו להגיע תיירים וללון בדירות  מתחדשת ומתפתחת, בין היתר עקב הגעת צעירים
Airbnb .בשכונה. כל האמור יוצר תהליך ג'נטריפיקציה 

 
לחזק את המקומית, לשמור ולחזק את הקשרים בתוך הקהילה את תהליך הג'נטריפיקציה,  הגביללעל מנת 

מתקיימות פעילויות שונות , להמשיך להתקיים על אף השינוי באופי השכונה ולאפשר להם העסקים בשוק
הופעות ותערוכות של אמנים מקומיים, כגון , (פייסבוק, אתרהמקומית ) Mindspaceעמותת בשוק ביוזמת 

 שוק., שמורכבת מסחורה שנקנתה בהשכונה בכל יום ראשון ארוחת בוקר משותפת לתושביו
 

 [Mindspace]ארוחת יום ראשון בשוק. מתוך דף הפייסבוק של 
 

 פלייסמייקינג לילדים –, גאנה  Accra עירב Malata -ו Nimaים קוהשו
Namata Serumaga-Musisi, Design Consultant, Mmofra Foundation, Accra, Ghana 

ישים בעיקר ע"י נשים, אשר מביאות איתן את הילדים לעבודה. מאו Malata -ו Nimaבשווקים הדוכנים 
אין  .השוק לילדים אחת הבעיות העיקריות שהמוכרות נאלצות להתמודד עמן הוא חוסר התאמה של מרחב
 Mmofraת עמות. להם תעסוקה בשעות הרבות שהם מבלים שם, והם בעיקר מתרוצצים בין הדוכנים

Foundation נגיש ל והפיכתומרחב השוק לילדים ת באזור ראתה בכך הזדמנות: על ידי התאמת שפועל

https://mindspace.hu/hu?fbclid=IwAR25K3k2pG5Rrcc8JgJf5chxCi0ZFUNMyh3hQ3bYU5_g18PDm3Wg1AjR9wM
https://mindspace.hu/hu?fbclid=IwAR25K3k2pG5Rrcc8JgJf5chxCi0ZFUNMyh3hQ3bYU5_g18PDm3Wg1AjR9wM
https://www.facebook.com/mindspacebudapest/
https://www.facebook.com/mindspacebudapest/
https://mmofraghana.org/our-work/playable-markets/
https://mmofraghana.org/our-work/playable-markets/
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ולעודד , בית הספרנוכית, יצירתית ומעשירה מחוץ לפעילות חילעסוק ב ניתן לכוון את הילדיםלמשחק, 
 . אותם להיות מובילי שינוי

 
עם יחד מחדש את המרחב העמותה בשוק, עיצבה  קהילת המוכרות עםבשיתוף עם הרשות המקומית ו

, משחקים, קני טיפוס, מקומות ישיבהכגון מת ומתקנים שוניםאינטראקטיבית  מנותא יצירת ע"י הילדים
תה זרוקה ברחבי השוק, כגון יבנויים מחומרים ממוחזרים שמקורם בפסולת שהימשטחי ציור וכו', שחלקם 

 טיפוס שפותח בשווקים אלה הוא פשוט וניתן לשכפול בכל שווקי המדינה.-האב ארגזים, צמיגים ועוד.
 

 [Mmofraלפני השיפוץ. מתוך אתר עמותת  – Malata -ו Nimaשווקים תמונות מה]
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 [Mmofraהשיפוץ. מתוך אתר עמותת  אחרי – Malata -ו Nimaשווקים תמונות מה]
 
 

Manifesto Market - שיקום שצ"פ מוזנח – פראג, צ'כיה 
Martin Barry, Founder and Chairman, reSITE, Prague, Czech Republic 

להגיע מ נמנעוואנשים  העישהיה מאופיין בפשהתקיים במשך שנים רבות שטח ציבורי מוזנח  פראגבמרכז 
הבינלאומית העוסקת בהחייאת מרחבים ציבוריים שכרה מעיריית פראג את השטח  reSITEעמותת  .אליו

נו תכנוהשוק בנוי כולו ממכולות, ושוק אוכל בבעלות פרטית.  - tManifesto Markeאת שוק והקימה בו 
 גובשו בתחרות סטודנטים שיזמה העמותה.  וועיצוב

 
מוצר שלא ניתן המיקום המרכזי של השוק והעובדה שנמכר בו אוכל רחוב )שידוע כמושך לקוחות שכן זהו 

לקנות באינטרנט( הביאו אל השוק המוני אנשים כבר ביום הראשון. כיום, השוק מצליח מאוד ומתקיימות 

https://www.resite.org/
https://www.manifesto.city/home-en/our-story
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 61%-בו פעילויות שונות כגון הרצאות, סרטים, ומפגשים שונים. האוכלוסייה שמגיעה לשוק מורכבת מ
 מקומיים והיתר תיירים. 

 
למנוע העלמות מס. המוכרים  בלבד, על מנת ואפליקציות באשראיהתשלום בשוק לא מתבצע במזומן אלא 

 .הלקוחות ועם מנהלי השוק םתקשורת עצורך משתמשים באפליקציות גם ל
 

העמותה מספקת יעוץ עסקי למוכרים חדשים בתחום,  -בנוסף, השוק מהווה אינקובטור לעסקים מתחילים 
 שפתחו דוכן בשוק. 

 
שטח שניתן פראג, גם הוא בשטח מוזנח. במתחם השוק יהיה כיום העמותה עוסקת בפתיחת שוק נוסף ב

בו פסנתר, ועוד, לפי האירוע אותו רוצים  להציבניתן להסב אותו לבריכת השתקפות,  – לשנות את תפקודו
 לקיים באותה עת.

 

 
 [Manifesto Market]השטח הציבורי המוזנח לפני הקמת השוק. התמונה מתוך אתר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Manifesto Market]התמונה מתוך אתר השוק . 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0SbToFjPJNE
https://www.youtube.com/watch?v=0SbToFjPJNE
https://www.youtube.com/watch?v=0SbToFjPJNE
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 התמודדות עם פערים חברתיים – , פנמה, פנמה סיטיSabor Localשוק 
Betty Chemier, General Manager, Sabor Local, Panama City, Panama 

 והצורךאתגר של גידול דמוגרפי, בדומה לישראל. בעקבות הגידול הדמוגרפי  מתמודדת עםפנמה סיטי העיר 
להגדיל את היצע הדיור, נבנים בכל רחבי העיר מגדלים גבוהים. פנמה סיטי היא העיר העשירה ביותר בדרום 

המתבטאים בין היתר בהימצאות שטחים ים גדולים, ה פערים חברתיים וכלכליאמריקה אך קיימים ב
התושבים נאלצים מתייקרים המחירי הדיור עקב מוזנחים, חסרי בית ופשיעה בסמוך לאותם מגדלים. 

 שכונות שינה בשולי העיר, ועקב כך נוצרים עומסי תנועה כבדים.מגוריהם ממרכז העיר ללהעתיק את מקום 
 

יוצר מצב של כלכלה בלתי והקושי של רבים מתושבי העיר למצוא עבודה, כלכלי -אי השוויון החברתי
מהמשרות בעיר. בדרך כלל מדובר במכירת אוכל רחוב באופן פיראטי ברחובות  01% המרכיבהפורמלית, 

ובשטחים פתוחים ללא רישיון. העירייה והיזמים בעיר מעוניינים לבנות מגדלים באותם שטחים, לכן 
מוכרים הבלתי פורמליים אל אזורים חלופיים. אזורים אלו בדרך כלל לא נגישים ואין העירייה מפנה את ה

 בהם תנועת הולכי רגל, וכך הפרנסה של אותם מוכרים נפגעת.
 

Sabor Local  )"ב פנו אל מוכרי אוכל הרחובמסגרתה יוזמה חברתית מקומית,  –)"טעם מקומי
הפופולאריים ביותר, אשר פועלים בשטחים בלתי מוסדרים, על מנת לסייע להם להפוך את עסקיהם 
לרשמיים וחוקיים. כחלק מפרויקט זה, הוקם בשיתוף עם המוכרים שוק אוכל רחוב מקומי במקום מוסדר 

 . ונגיש. המוכרים קיבלו ייעוץ בנוגע לעבודה היגיינית עם מזון, הכנת תכנית עסקית ומיתוג
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . התמונה מאתר האינטרנט של השוק[Sabor Local]שוק 

https://saborlocalpanama.com/
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 התאגדות עסקים מקומיים – לונדון, אנגליה ,Lower Marshוק ש
 

, בה קיימת תנועת הולכי רגל רבה, שכן בשכונה קיימת תחנת נמצא בשכונת ווטרלו Lower Marshשוק 
היכל התרבות העירוני , "לונדון אייאתר התיירות המוכר ", וכן נמצאים בה כבדה ורכבת תחתיתרכבת 

תה פוטנציאל עסקי גבוה עבור השוק, וע. תנועת הולכי הרגל משמובנייני משרדים רבים" סאות' בנק סנטר"
 למשוך קהל, ודוכנים מעטים הצליחו לשרוד בו.השוק ים רבות לא הצליח אך למרות זאת במשך שנ

 
בין היתר הסיבה לכשלון השוק הייתה בין היתר ניהול לא יעיל על ידי הרשות המקומית של רובע למבת', 

 כוח אדם. בשל מחסור ב
 

בשוק, לחזק קבוצת בעלי עסקים החליטה שהגיע הזמן להגשים את הפוטנציאל העסקי הגלום  2116בשנת 
את העסקים המקומיים וליצור מרחב ציבורי תוסס ואטרקטיבי עבור תושבי השכונה והמבקרים בה. בעלי 
העסקים הציעו לרשות המקומית לקחת על עצמם את ניהול השוק. הרשות, אשר הבינה שאין ברשותה את 

רות לשפר את המשאבים הנחוצים לניהול השוק בעצמה, ושכדאי לה לתת לבעלי העסקים את האפש
 Business(BID) -תנאיהם בכוחות עצמם ומתוך היכרותם עם אופי השכונה, הכריזה על השוק כ

Improvement District  . 
 

BID  הוא אזור מסחרי בו מבוצעות פעולות על מנת להיטיב עם העסקים המקומיים ולשפר את הכלכלה
סקים המקומיים עצמם. התאגיד ממומן על המקומית בטווח הארוך, וזאת על ידי תאגיד המנוהל ע"י הע

ידי דמי חבר שמשלמים בעלי העסקים, ועל ידי הרשות המקומית שמעבירה לתאגיד תקציב, שמקורו 
 בתשלומים השוטפים שמשלמים העסקים המקומיים לרשות )מסים ושכירות(. 

 
. חברי הועד שלו נבחרו מתוך בעלי העסקים We Are Waterlooהוקם תאגיד בשם  Lower Marshבשוק 

שנים. כשהתאגיד החל בפעילותו, השוק הכיל רק דוכנים של ירקות  1המקומיים, והם נבחרים מחדש בכל 
וכלי בית, ולא אוכל רחוב. הרחוב היה נגיש למעבר כלי רכב, והמוכרים החנו את רכבם ליד הדוכנים, מה 

ולכי הרגל ופגע באסתטיות. בשלב הראשון, התאגיד הביאו חברה חיצונית שתנהל את שהפריע למעבר ה
השוק ותחייה אותו, אך היא לא פיתחה את השוק בכיוון הרצוי וזה הביא להתנגדות של בעלי העסקים, לכן 

 חברי התאגיד החליטו לקחת את ניהול השוק על עצמם.
 

תו למדרחוב על מנת לעודד הליכתיות. הוחלט להכניס והפך או ד ביצע שיפוץ מסיבי באזור השוקהתאגי
לשוק דוכני אוכל רחוב במחירים הוגנים כדי שאנשים שעובדים באזור יוכלו לאכול שם את ארוחת 

ברחוב הסמוך  חג המולדהצהריים. בנוסף, מארגן התאגיד פסטיבלי אוכל, ובכל שנה מתקיים פסטיבל 
Leake Street – בציורי גרפיטי מרהיבים  הוא מלאששימשה לניקוז העיר וכיום  שהיה בעבר מנהרה

שמתחדשים כל הזמן. ברחובות הסמוכים לשוק הוקמו גינות שבהן בעלי העסקים יכולים לגדל עשבי תבלין 
 ולהשתמש בהם לבישול. 

 
תושבי הרובע שמעוניינים לפתוח דוכן בשוק אך ומהווה אינקובטור לעסקים מתחילים.  גשגכיום השוק מש

 מתקשים לעשות זאת מבחינה כלכלית מקבלים סיוע מהתאגיד.
 

פרויקטים נוספים על מנת לשפר את תנאי המסחר בשוק, כגון שילוט, מיתוג, לקדם בהמשך מתכנן התאגיד 
קוחות ועם התאגיד, ופרויקט "שוק ללא פלסטיק" פיתוח אפליקציה לתשלום ולהתקשרות עם הל

שבמסגרתו מנסה התאגיד לשכנע את המוכרים להגיש בכלים מתכלים במקום בכלי פלסטיק. לאחר 
שמספיק מוכרים ישתפו פעולה, יוצבו קומפוסטרים ברחבי השוק והקומפוסט שייוצר בהם ישמש כדשן 

 .הסמוכותלגינות התבלינים 
 

http://www.lowermarshmarket.co.uk/
http://wearewaterloo.co.uk/
http://leakestreetarches.london/
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 של השוק[ דף הפייסבוקהתמונות מתוך  .Lower Marsh ]שוק

 
 העירוני? החוסן אתשווקים מחזקים כיצד  – שווקים בעידן של שינויי אקלים

Richard McCarthy, International Executive Committee, Slow Food International, New York, 

NY, USA. 

סופות, שטפונות, בצורות, וכו'.  –שינויי האקלים העולמיים מאופיינים בריבוי אירועי אקלים קיצוניים 
 הרוגים.ופצועים מאירועים אלה נגרמות "טראומות" עירוניות ואזוריות, לעתים עד כדי הרס,  כתוצאה

 
לות להיות ישירות, ולוקח להם זמן רב להשתקם. הסיבות לכך יכו ללוהשווקים חשופים מאוד לטראומות ה

מבנה השוק, במרחב הציבורי שבו הוא מצוי ובדוכנים אקלימי )כגון סופה או שטפון( בעל ידי פגיעת אירוע 
 ויכולות להיות סיבות עקיפות כגון פגיעה בשדות החקלאיים שמהם מגיעה התוצרת לשווקים.עצמם, 

 
 ניתן לראות תופעה מעניינת: עם זאתמהראשונים שנפגעים כתוצאה מאסון, אך יחד השווקים הם אמנם 

שבועות  01כחלק מתהליך השיקום. למשל  של הקמת שווקי רחובאים מקרים נרבאזורי אסון ברחבי העולם 
תחושת תמיכה,  לספקכדי  שווקי איכרים באופן יזום הוקמובניו אורלינס רינה תלאחר הוריקן ק

לחצו כאן לצפייה ). לתושבים שהחלו לחזור לאזור האסון ולנסות לשקם את חייהם וקהילתיות "נורמליות"
 (.בהרצאת טד בנושא

 
הקופאי/ת, בשוק יש לאותו  –אחד בלבד  אדםעם אחת בניגוד לסופר מרקט, בו ללקוח יש אינטראקציה 

גם האינטראקציות עצמן הן בעלות אופי שונה,  פר רב של אינטראקציות עם כמה וכמה מוכרים.לקוח מס
שנגזר מכך שהמוכר בדוכן בוחר את התוצרת בעצמו או אפילו מגדל אותה בעצמו. הלקוח יכול להתייעץ עם 

תפתחות ים מלעת אותו מוכר לגבי הסחורה, וכך קיים סיכוי גבוה יותר שתתפתח שיחה והיכרות אישית.
 שמחכים בתור.גם בין הקונים שיחות 

 
באופן ספונטני שווקים בתוך  הקימו התושביםביפן באזור מסוים אחר רעידת אדמה גדולה שהתרחשה ל

 , מעבר לגישה למזון טרי,המוטיבציה להקמת השווקים. באותה עת , שהיו השטחים הזמיניםפרטיות חוות
התושבים הגיעו לשוק כדי לקנות ירקות לאחר האסון. כקהילה תושבי האזור להיות ביחד הייתה הרצון של 

 לרכל.להתעדכן ו, להתנחם, זה עם זה לדבראבל נשארו שם לעתים שעות ארוכות בשביל פירות, ו
 

בו מפגש מקום מהווים השווקים  נכנסת של פליטים ניתן לראות דבר דומה:בערים שמאופיינות בהגירה 
, להתעדכן מה קורה במדינה שממנה באו, היכן הם יכולים למצוא זה מזה יכולים לקבל מידע אותם מהגרים

https://www.facebook.com/pg/LowerMarshMarket/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/LowerMarshMarket/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=AVid_SbH1WM
https://www.youtube.com/watch?v=AVid_SbH1WM
https://www.youtube.com/watch?v=AVid_SbH1WM
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השווקים מאפשרים להם ליצור קהילה שמאפשרת להם להתמודד בצורה טובה יותר עם  עבודה, ועוד.
 מצבם.

 
, שכן לאחר אסוןחיזוק החוסן המקומי חשיבות לבנוסף להיבט הקהילתי, לקנייה מחקלאים מקומיים יש 

קשר של הקנייה הישירה מאותו חקלאי מחזקת אותו כלכלית ומאפשרת לו לשקם את חייו ואת פרנסתו. 
 .יכול להיות משמעותי במקרה של אסון תמיכה בין האוכלוסייה העירונית לאוכלוסייה הכפרית הסמוכה

 
קהילה של מגדלי אורז שמוכרים את  חיהבו  ,ביפן באזור כפרידוגמה מעניינת לקשר שכזה ניתן למצוא 

"אמנת על  תוצרתם לבעלי עסקים ומסעדות בערים השכנות. בעלי עסקים אלו חותמים מול מגדלי האורז
אלו , והתושבים לברוח מבתיהםומאלץ את שגורם להרס בעיר שאם קורה אסון  משמעותההאורז", ש

בדרך . עד שיוכלו לחזור אל העיר שם שאריולה חוות מגדלי האורזיכולים לברוח אל  החתומים על האמנה
ומחזקים את עצמם כלכלית, אלא גם משפרים את הדימוי של  את תוצרתם לא רק משווקים החקלאים זו

 .ולהמשיך את דרכם של הוריהםבו להישאר  מהכפרצעירים ומעודדת  אותה קהילה כפרית
 

 ללא קשר לכנס מקומות שצילמתי – המרחב הציבורי בלונדון
 

omadic Community GardenN (פייסבוק, אתר )-  בשכונת שורדיץ' שבמזרח לונדון, גינה קהילתית
לגידול צמחי תבלין אלא גם כמקום , וכיום היא משמשת לא רק בשטח מוזנח על ידי מתנדבים שהוקמה

 מפגש לתושבי השכונה, להופעות ולאירועים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nomadicgardens.weebly.com/
http://nomadicgardens.weebly.com/
https://www.facebook.com/nomadiccommunitygardens/
https://www.facebook.com/nomadiccommunitygardens/
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, ShoreditchBoxpark –  הבנוי כולו מכולות בשכונת שורדיץ' שבמזרח לונדון, אפ" -"פופמרכז מסחרי
 .ישנות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בכל הכבישים במרכז לונדון קיים שביל אופניים בצד השמאלי )ליד הנתיב  – הנגשת הדרך לרוכבי אופניים
האיטי ביותר(. ברוב הצמתים, לפני קו העצירה קיים אזור עצירה מיוחד לאופניים, על מנת לתת להם זכות 

 קדימה ולהגן עליהם מכלי הרכב. אזור עצירה זה הוא המשך ישיר של שביל האופניים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boxpark.co.uk/about/

