
 

 

  

 

 5מספר  GREEN DATE סיכום מפגש 
 6..2..5, עידוד תושבים להתנהגות מקיימת

 

 
  נוכחים:
הרון מור, מאיה דסטל, א עזריאל,-הוניקמן, בר הלוי-ימית פרץיעקב פלאצ'י, : עיריית אשדוד עיריות:

עיריית ; רונית איבגי: שבע-; עיריית בארמירב יגראיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד: ; סילבי שרפי
גיל : עיריית ירושלים; לירון מעוז: עיריית הרצליה; גיל טשרנוסקי יניב רונן,ויוי וולפסון, : גבעתיים

 ;טל פלד אלה דנון,: סבא-עיריית כפר; אסנת בבליאריאלה צוויקל, ערן בן נון, רייכמן, עמירם רותם, 
; עיריית תל בתיה אלפסי: עיריית רעננה ;יעל קפלן: גן-עיריית רמת ;אינה פישר: עיריית פתח תקוה

פורום ; יערה בן נחום :לעמק יזרעאמ"א  ;דקניט ויינר, גיא-הרמתי, רות שטסל-ורד קריספין: יפו-אביב
 .עידית הוד ,שאול דל אריצ'ה, מאיה קרבטרי: 15-ה

שרון מרק, הטכניון;  עידו ערב, המשרד להגנת הסביבה; עופר זילברטל, ,פלוטינצקישרון : גופים נוספים
דוד  ;המשחקיטבלנק, -מיכל גומלהמפעל; נטע מייזלס, ; אוניברסיטת ת״א ו״הדבר הירוק הבא״

 .מרכז השל לקיימותלורית ליבוביץ,  ;קומיוניטי חברה וסביבה ,מנדלבאום, ואפא עטון
 

 . ירושליםהמפעל", "מקום המפגש: 
 

סדרת מפגשים המלווה את שלב היישום וההטמעה של אמנת האקלים.  ?Green Date זה מה -תזכורת 
מקומית: תחבורה, הקיימות בעולם ההמפגשים נערכים פעמיים בשנה ועוסקים בכל פעם בנושא אחר 

תפיסות ורעיונות בנייה ירוקה, תכנון עירוני, ועוד. מטרת מפגשים אלו היא להפגיש את העיריות עם 
שיושמו פרויקטים ויוזמות וכן עם  בתחומים השונים בהם עוסקת אמנת האקליםמגוונים ומתקדמים 

, באמצעות מפגש ישיר עם גורמים מובילים בתחום, עם משרדי ממשלה בהצלחה ברשויות מקומיות
ווים מפגשים אלו כן, מה-רלוונטיים, עם עיריות אחרות שביצעו פרויקטים מצליחים בתחום ועוד. כמו

 הזדמנות להעשרה והשראה, הפוגה מהמשרד, חידוש אנרגיות וגיבוש קבוצתי.
 

אתגר עסק ב עם מרכז השל לקיימות, 5.-, שהופק בשיתוף פעולה של פורום התקציר: המפגש הנוכחי
התקיים  התנהגות מקיימת. האירועלבחור בתושבים כיצד ניתן לעודד את ה –עמו מתמודדות עיריות 

"קפה ידי  סופק עלהכיבוד . מפעל" בירושלים וכלל סיור והדרכה בגינה הקהילתית "אור בזמנהוף"ב"
 מרסל" שבמפעל. 

 
הוא  קידום קיימות בעירצמצום פליטות גזי חממה ובהעיריות  העומד בפניאחד האתגרים הגדולים  רקע:

הצורך ביצירת שינוי משמעותי בהתנהגותם של התושבים. מגזר התושבים "אחראי" על חלק הארי של 
טביעת הרגל הסביבתית של העיר, כפי שעלה בצורה ברורה מסקרי הפליטות העירוניים. המפתח להצלחה 

ות ולהנגיש להם אפשרוילהשפיע על התושבים של העיריות טמון ביכולתן בצמצום השפעות אלה 
"להקל" ולהנגיש את ניתן כיצד מהי התנהגות סביבתית בעיר? . והזדמנויות להתנהגות סביבתית

דייט -הגרין לשינוי בהתנהגות תושביה?האם בכוחה של העירייה להביא ? לתושב/ת ההתנהגות הסביבתות
 הוקדש לשאלות אלה וניסה להציע מגוון אפשרויות להתמודדות איתן.  15-החמישי של פורום ה

 
 עופר זילברטל, המשרד להגנת הסביבה – כלכלה התנהגותית ככלי מדיניות

דוגמאות ומחקרים אודות שהציג מהמשרד להגנת הסביבה בהרצאתו של עופר זילברטל נפתח המפגש 
קבלת החלטות, בדגש על התנהגות "לא רציונלית". בהרצאה הובאו דוגמאות שונות מהעולם לאמצעים 

)לדוגמא  מרחבמעיצוב ההחל  במגוון תחומים, התנהגותשינוי תושבים ל עידודשנמצאו כיעילים ב
 ל תעשה בתחום ההסברה. אשל עשה ובדוגמאות וכלה  , דרך עיצוב מוצראסטרטגיות של "משחוק"(

 
  



 

 

  

 

 
  הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, הטכניוןפרופ' עדו ערב,  –וקיימות  התנהגות ,כסףעל 

מבנה הבחירה לבין התנהגות. הוא הציג כיצד התנהגות מושפעת  הציג את הקשר שביןפרופ' ערב 
המצביעים  מחקריו בנושאמתפיסות סובייקטיביות של בני האדם לגבי רווח והפסד. הוא הביא דוגמאות מ

הרווח למקסום החלופות שיביאו ומבחירת החלטות רציונליות קבלת מהמטים בני אדם גורמים רבים על 
רצויה הודגשה השפעתה הגבוהה של אכיפה על עידוד התנהגות קשר הסביבתי, בה .שלהם הכלכליהאישי ו

עונשים תדירה המלווה באכיפה לדוגמא  –והוצגו תובנות בנוגע לבניית מערך/תכנית אכיפה אפקטיבית 
 אכיפה מועטה המלווה בעונשים כבדים.התגלתה כיעילה יותר ביחס לקלים 

 

 הבא״ הירוק ו״הדבר ת״א אוניברסיטת ,מרק שרון - סביבתית-פרו להתנהגות תושבים עידוד
הציגה מסקנות עיקריות ממחקרה באוניבריסטת ת"א ומעבודתה בעבר באיגוד ערים לאיכות שרון מרק 

בשים לב לאוכלוסיות מגוונות.  ,בעידוד תושבים להתנהגות מקיימתת והסביבה אשדוד, שעוסק
, על מנת להניע תושבים להתנהגות מקיימתלא די בידע ומודעות במקרים רבים כי מהרצאתה עלה 

על כן, לצורך ובמארג חברתי וקהילתי  בתחושת השייכות למקום ולסביבה ,בזהותבמידה רבה תלויה ה
התושבים, בשים הצרכים והדרישות של  הנעת תושבים להתנהגות מקיימת, חשוב למפות באופן יסודי את

יה החרדית ישהתמקד באוכלוסממחקרה, . בעיר ונותות השקבוצלב למאפיינים ולצרכים הייחודיים של ה
פעילות דרך רבני  כגון  עלו מספר המלצות לכלי מדיניות לעידוד קיימות בחברה החרדיתבאשדוד, 

 ועוד. קשר עם העיתונות המקומית החרדית, הקהילה
 

 נטע מייזלס, המפעל – המקום על והדרכה "מפעל"ב סיור
שמשלב התקופה העות'מנית מרשים מגדול ולא ניתן להישאר אדיש לחלל המיוחד של ה"מפעל", מבנה 

מייזלס, שערך את הסיור וההרצאה על המקום, ישן עם חדש, הרבה אומנות ומטבח טבעוני איכותי. נטע 
 ,ניבאופן ייחודי וראשוהוא חלק מקבוצת "בית ריק", קבוצה שיוצרת התערבויות במבנים נטושים. 

להתערב באופן זמני ירושלים  מרכזהחברה לפיתוח  –חברת "עדן" על ידי  ה"בית ריק" הוזמנקבוצת 
המפעל". " מה שהפך להיותמרחב פעיל, להקים ו , שמתוכנן בו בעתיד שיפוץ ושימוש עירוני,במבנה הנטוש

מי שרוצה לעבוד וליצור את  כלפועלות באופן יומיומי מגוון סדנאות ופעילויות. הוא פתוח  "מפעל"ב
 טבעוני . -צמחונימטבח לבית הקפה המפעיל והפתוחים לקהל הרחב אירועים ל ,חללה
 

 - תושבים לרתימת כפלטפורמה קהילתיות גינות על שיחהו "בזמנהוף אור" בגינת סיור
 חברה, עיריית ירושלים אריאלה צוויקל וערן בן נון, היחידה לקיימות חברתית, אגף

משתתפי  .בסמוך למפעלבשכונת "מחנה ישראל" בירושלים, הגינה הקהילתית "אור בזמנהוף" נמצאת 
גינות פרויקט העל , שסיפרו מעיריית ירושליםערן ואריאלה ה"גרין דייט" ביקרו בגינה וזכו להסבר מאת 

. תושביםוהאופן בו הן משמשות כמרכזים לחיזוק הקהילות המקומיות ורתימת  בירושליםהקהילתיות 
תמיכה מספקת לרכזי הגינות והעירייה  , יוזמה של תושביםבעיר צמחו כמרבית הגינות הקהילתיות 

 שכונות.הקהילתיות במגוון גינות למעלה ממאה רשת מרשימה של . כיום פועלת בעיר והדרכה
 

Speed Date עידוד תושבים להתנהגות מקיימת : 
 

 , עיריית גבעתייםויוי וולפסון, יניב רונן וגיל טשרנוסקי / עידוד הליכה לבית הספר – .שולחן מספר 
לבית הספר. של תלמידים הליכה בטוחה עידוד לשיזמה עיריית גבעתיים  בשולחן זה תואר פרויקט
להליכה המציגות נתיבים מפות מיוחדות הזה"ב יחד עם מורי  ,התלמידיםבמסגרת הפרויקט גיבשו 

וציאה לפעול ימי שיא בהם כל ילדי העיר נקראים להגיע לבתי הספר הבטוחה ברגל לבית הספר. העירייה 

 .גם תנועות הנוער העירוניותומשמעותי בימי שיא אלו לוקחות חלק פעיל שהתבססו על מפות אלה. ברגל, 
  .כאןלקריאה נוספת בנושא לחצו 
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, הרשות לאיכות הסביבה, עיריית גיא דקניטו ויינר-רות שטסל/ עירונית מדיניות מזון  - 2שולחן מספר 
 ויפ-תל אביב

יפו בתחום עידוד תזונה בריאה בקרב עובדי העירייה -בשולחן זה תוארה העבודה של עיריית תל אביב
תזונה שנערך לעובדי העירייה בתחום והתושבים בעיר. אחד הפרויקטים המרכזיים שהוצגו הוא קורס 

ובתכניות, בעבודה, בבית  –, שמטרתו להנגיש לעובדים את הידע והכלים לבחירה מושכלת של מזון בריאה
הפכו ו ואלו ב שהשתתפוחולל שינוי התנהגות בקרב העובדים . הקורס אירועים ומיזמים העירוניים

 ומחוצה לו.  בארגוןלסוכני שינוי 
 

דוד מנדלבאום וואפא  / ומפוסטציה בקהילה פעילות עם תושבים במזרח ירושליםק - 3שולחן מספר 
  קמיוניטי חברה וסביבה, עטון

באגן נחל קדרון, נשים המכשיר דוד את פרויקט של "קומיוניטי חברה וסביבה" ופא אוובשולחן זה הציגו 
 2015בחודש אוגוסט קידום קומפוסטציה. במגוון סוגיות של קיימות, בדגש על שבמזרח ירושלים 

נשים מכלל שכונות האגן, שמטרתו ליצור כוח פעולה מוביל של רכזות לצורך  11-הסתיים קורס הכשרה ל
נשים,  150כיום פעילות במיזם  .הרחבת והעמקת פרויקט הקומפוסטציה באגן ובמזרח ירושלים בכלל

המשתתפות . ומתרחבפסולת אורגנית בבתיהן, ומערך הסברה הולך קומפוסטציה של המיישמות 
מחזור קידום הגינון קהילתי,  - גם בתחומים ובפרויקטים נוספים כגוןבפרויקט מקדמות עשייה סביבתית 

  .כאן לקריאה נוספת לחצו .ועודוהפחתת פסולת מסוגים נוספים, שיפור פני המרחב הציבורי 
 

  "המשחקיט" בלנק-מיכל גומל/ ידוד פעילות פנאי במרחבים ציבוריים בבית שמש ע - 4שולחן מספר 
במרחב מיזם עסקי חברתי הפועל לקידום פעילות פנאי והנאה למשפחה בשולחן זה הוצג "המשחקיט", 

דרך משחקי ת המרחב לחוות יחד אלהיות פעילים במרחב הציבורי העירוני, ו ,ילדיםמעודד ההציבורי, 
ת עליצירת קשר להטמומידע נוסף ל פארקים, מרכזים קהילתיים, מרכזי שכונות ועוד.לענק המיועדים 

 .כאן לחצו ברשות המיזם
 

 מדור קיימות עיריית הרצליה ,לירון מעוז/  תחרות הבניין הממחזר בהרצליה - 5 מספרשולחן 
נוצרה על  . התחרותבשנה האחרונה הרצליהשקיימה עיריית  "הבניין הממחזרתחרות " הבשולחן זה הוצג

 משחק ותחרות מדרבנתץ חיובי, את שיעורי מחזור פסולת האריזות בעיר, באמצעות תמרימנת להעלות 
במהלך התחרות . תחרות הבניין הממחזר הייתה תחרות ראשונה מסוגה לבניינים משותפים בעיר. ומהנה

 ,ידי נציגים מקצועיים שהוכשרו לתפקידעל  ,בעיר פחים הכתומיםלת שהועברה לכמות הפסו הנמדד
. הבניינים שהפרידו את הכמות ההפרדהאיכות הן את למחזור ושהועברה הפסולת כמות שבדקו הן את 

 יתר הבניינים המשתתפים זכו בעציץ למבואת הבניין.והגדולה והאיכותית ביותר זכו בפרסים כספיים 
 .כאן ת לחצולקריאה נוספ

 
 :חומרים מיום העיון

  :על כסף, ; עופר זילברטל, המשרד להגנת הסביבה -כלכלה התנהגותית ככלי מדיניות מצגות
שרון מרק,  -סביבתית -עידוד תושבים להתנהגות פרו; פרופ' עדו ערב, הטכניון –התנהגות וקיימות 

 .כאן בקישור, 15-מאתר פורום הניתן להוריד  –; אוניברסיטת ת״א ו״הדבר הירוק הבא״

 כאןבקישור   או בתמונות נבחרות במצגת המצורפת כאןתמונות מהאירוע בקישור כל הניתן לצפות ב. 
 

, הטכניוןמ פרופ' עדו ערב ,המשרד להגנת הסביבהמ עופר זילברטל למרצים:ודות ל: המפגש זה התקיים 
ערן בן נון ו אריאלה צוויקלו המפעלמ נטע מייזלס, אוניברסיטת ת״א ו״הדבר הירוק הבא״משרון מרק 

רות  עיריית גבעתייםמ ולפסון, יניב רונן וגיל טשרנוסקיויוי ו ; חמשת ה"דייטים" שלנו:מעריית ירושלים
ה, קמיוניטי חברה וסביבמ לבאום וואפא עטוןדוד מנדו, יפ-עיריית תל אביבמויינר וגיא דקניט -שטסל

בן חמו ואיה גבריאל  טלתודתנו נתונה גם לולירון מעוז מעיריית הרצליה;  "המשחקיט"מ רחלי בן שטרית
יעל אורון  –ט" ה"גרין דיי לשותפינו בפרויקטכמובן תודה גדולה גם ג'ימי מקפה מרסל; לו מצוות המפעל

 לקיימות. רכז לקיימות מקומית במרכז השלולורית ליבוביץ מהמ
 

 
 .15-אקלים, פורום הים, סביבה, קיימות ורכזת פרויקטמ"מ  ,שאול דל אריצ'ה :כתב

 
*** 

http://www.newcommunity.co.il/projects.php?id=1019
http://playkit.businesscatalyst.com/
http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=208&ArticleID=2212
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=336&preview=1
https://www.dropbox.com/sh/stkc1z65kj6l7d1/AABfYMfSPyqtAxfW0wAg0DN5a?dl=0
http://www.forum15.org.il/art_images/files/336/pictures%20greendate%205.pdf

