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פרק  :1מבוא
בעשורים האחרונים ניכרת מגמה גוברת של פיתוח תהליכי שיתוף ושותפות בקרב מקבלי החלטות במגזר
הציבורי ,וכן בארגונים סביבתיים ובקהילות .השתתפות הציבור בקביעת מדיניות ובתהליכי קבלת
החלטות תופסת חלק הולך וגדל בשיח הדמוקרטי בכלל ובשיח הסביבתי בפרט .כחלק מתהליך זה ,הציבור
הופך להיות אחד מהשחקנים ובעלי העניין המרכזיים שנלקחים (או לפחות אמורים להילקח) בחשבון
בתהליכי קבלת החלטות ,בכל רמות השלטון ובתחומי מדיניות רבים.
תהליכי שיתוף ציבור הם תהליכים הנתפסים בדרך כלל כמובנים מלמעלה כלפי מטה (,)top down
כלומר ביוזמת הגוף הממסדי (ממשלה למשל) אל מול וביחס לציבור האזרחים .אולם ,מעורבות הציבור
מבוססת במהותה גם על השתתפות אזרחית הכרחית ביוזמות מלמטה למעלה ( .)bottom upחלוקה זו
עומדת בבסיס עבודה זו שמטרתה היא להציג בפני הקוראים ובפני ארגוני הסביבה את חזית הידע בנושא
מעורבות הציבור בקבלת החלטות בתחומי הסביבה והתכנון וללמוד מתהליכים אלו על מגוון האפשרויות
לתהליכי שיתוף הציבור והתנאים ליישומם.
שיתופו ומעורבותו של הציבור בקידום נושאי סביבה הוא נושא שנמצא עדיין בחיתוליו בישראל ,הן
בפרקטיקה והן במחקר 1.לאור זאת ,התבקש צוות המחקר על ידי החברה להגנת הטבע ללמוד אילו
פרקטיקות מצליחות של שיתוף ומעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות ושינוי מדיניות במקומות
שונים בעולם .עבודה זו באה לתעד אותן פרקטיקות מרחבי הגלובוס מתוך מטרה ללמוד מהם ולהציע
תובנות ,כדי לפתח ולקדם את תחום מעורבות הציבור בישראל.
המסמך מציג כעשרה מקרי מבחן המתארים פרקטיקות שונות שהתפתחו ברחבי העולם בהם תהליכי
קביעת מדיניות סביבתית היו משולבים במעורבות של הציבור והחברה האזרחית .בהתבסס על מקרי
מבחן אלו ,הכוונה היא ללמוד כיצד מתבצע שיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות בתחומי הסביבה? כיצד
מעודדת המדיניות הציבורית (אם בכלל) מעורבות של הציבור בפעילויות שונות למען הטבע ,ומה
תפקידם של ארגוני חברה אזרחים בתהליכים אלו.
אין בכוונת מסמך זה להציג סקירה מקיפה של הספרות ,או לתת תמונה מלאה של מדיניות כלפי שיתוף
הציבור בכל מדינה נסקרת .המטרה היא להסתייע במקרי המבחן השונים מרחבי העולם המציגים יוזמות
יצירתיות שניתן ללמוד מהם גם במקרה הישראלי .העבודה מתארת יוזמות אזרחיות או שותפויות
ותהליכים של שיתוף בין גופי המדינה לבין הציבור בתהליכים של קידום סוגיות סביבתיות בוערות – הן
ברמה המקומית והן ברמה הארצית  -במדינות כגון בריטניה ,ארה"ב ,ניו זילנד ,קולומביה ,קונגו ,ירדן
ועוד.
בהמשך המסמך שלושה פרקים :פרק  5מציג את המסגרת המושגית בה נעשה שימוש בדוח זה .פרק 3
מציג בקצרה את שיטת העבודה ותהליך בחירת המקרים ,ומתעד תשעה מקרי חקר מרחבי העולם בהם
היתה מעורבות של הציבור בשיטות ייחודיות מהם ניתן ללמוד בישראל .לבסוף ,פרק  4מציג סינתיזה
ותובנות מתוך מקרי החקר השונים.

 1עבודות קודמות שניתן לציין :ורדי וצור ( ,)5115לובנוב ( ,)5112צ'רצ'מן ( ,)0822צ'רצ'מן וסדן ( )5113ואסופת מאמרים
בהוצאת שתי"ל (.)5112
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פרק  :2מסגרת הדוח :מושגים והגדרות
 .1כללי
העמדות ,התפיסות והידע הציבורי והמקצועי כלפי השתתפות הציבור בתהליכי קביעת מדיניות עברו
שינויים מרחיקי לכת בעשורים האחרונים .שינויים אלה באים לידי ביטוי באימוץ מגוון פרקטיקות
ומנגנונים של השתתפות בפועל מצד אחד ,ובכתיבה תיאורטית מקיפה ועשירה בסוגיות של השתתפות
הציבור בקביעת המדיניות מצד שני .האזרח נתפס היום יותר ויותר כשחקן לגיטימי בתהליך קבלת
ההחלטות ,וכמי שאינו רק הלקוח הפסיבי של החלטות הממסד ,אלא גם משתתף רצוי ואף יוזם של
החלטות מדיניות וכיווני פעולה.
לצד חינוך הציבור בחשיבות תהליך הדמוקרטיה הייצוגית ,בה הציבור בוחר את נבחריו פעם בכמה שנים
ומאציל כוחם לקבל בשמו החלטות מדיניות ,הולכת ומתחזקת הקריאה (הן מצד הציבור והן מתוך
הממשל) למעורבות של הציבור לא רק באמצעות הצבעה ובחירות פעם בכמה שנים ,אלא גם באמצעות
השתתפות רציפה ופעילה בתהליכים קונקרטיים של קבלת החלטות .לידע הייחודי והמגוון שאינו נמצא
אצל המומחים ומקבלי החלטות ,אלא בציבור הרחב יש חשיבות רבה; זהו ידע מקומי ,ארוך שנים,
ומחובר למציאות שבשטח .הקריאה למעורבות ציבורית מוגברת אינה באה על חשבון אלא לצד המשך
ההכרה והחיזוק של חשיבות הידע הפרופסיונלי והמומחיות בקבלת החלטות .זוהי קריאה להטמעה של
נקודות מבט שאינן של מומחים בלבד ,ולהכללת ערכים צרכים ,ושיקולים של קבוצות שונות כתשומה
בתהליך קביעת המדיניות.
עם השינויים בעמדות ותפיסות כלפי השתתפות הציבור בקביעת מדיניות ,התפתחויות טכנולוגיות מהירות
משפיעות גם הן על המנגנונים והפרקטיקות של השתתפות ,ומציבות הזדמנויות ואתגרים רבים בפני
הרוצים להשתתף והרוצים לשתף בתהליכי קביעת מדיניות .כניסה של טכנולוגיות חדשות ,השימוש
בכלים טכנולוגיים ייחודיים ,והמדיה החדשה ,הפכו את הציבור בעשורים האחרונים להיות אחד
מהשחקנים ובעלי העניין המרכזיים שנלקחים (או אמורים להילקח) בחשבון בתהליכי קבלת החלטות,
בכל רמות השלטון ובתחומי מדיניות רבים .בעוד תהליכי שיתוף ציבור נתפסים בדרך כלל כמובנים
מלמעלה כלפי מטה ( ,)top downמושגים כגון השתתפות הציבור ,או מעורבות הציבור מבוססים
במהותם גם על פעילות אזרחית הכרחית ביוזמות מלמטה למעלה ( )bottom upומבטאים את רצון
האזרח הפשוט להשתתף בתהליכי קביעת מדיניות שיש להם השפעה עליו.
למעורבות הציבור בתהליך קביעת מדיניות סביבתית שלושה שחקנים )0( :הציבור )5( ,הממסד השלטוני
ו )3( -ארגוני החברה האזרחית .כפי שמדגים תרשים  ,0היוזמה למעורבות הציבור בקבלת החלטות
יכולה לבוא משני הכיוונים :מלמטה או מלמעלה .אנו רואים את הציבור כאורגן המורכב הן
מאינדיבידואלים והן מארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בחברה האזרחית :ארגוני סביבה ,ארגוני תכנון,
ואחרים ולפיכך אלו שני שחקנים מובחנים מחוץ לממסד השלטוני .נכון הדבר כי לעיתים הקשר בין
הממשל ובין האזרחים מתקיים באופן ישיר ובלתי אמצעי.
בטווח שבין הציבור הרחב ובין הממסד השלטוני ניתן למצוא לעיתים קרובות כשחקני ביניים-את ארגוני
החברה האזרחית הפועלים למען הסביבה להם תפקידים שונים ומגוונים .ראשית ,ארגונים אלו מקדמים
את נושא השתתפות הציבור מול הממסד השלטוני והדרישה הציבורית לקחת חלק בתהליך קביעת
המדיניות .שנית ,הארגונים הללו פועלים לגיוס הציבור הרחב כדי שזה יוכל להשפיע על ולהשתתף
בתהליך קבלת החלטות וקביעת מדיניות .שלישית הם משתתפים בתהליכי שיתוף ,כשחקן ממוסד ומקצוען
בעל ידע פרופסיונלי ויכולות מקצועיות בתחומים כגון החוק והמשפט ,המדע ,התכנון המרחבי ,והסביבה.
רביעית ,ארגוני החברה האזרחית הם אלו היוזמים לעיתים תהליכי שיתוף ,או לחילופין משמשים כ"קבלן
4

משנה" של הממסד השלטוני כמובילים ומרכזים של תהליכי שיתוף .ולבסוף ,ארגוני הסביבה יכולים
להיות מעורבים גם במימון תהליכי שיתוף הציבור בקבלת החלטות .מגוון תפקידים פוטנציאלים אלו
ממקם את ארגוני החברה האזרחית כשחקן מפתח בתהליכי השתתפות ושיתוף ציבור ,כיישות מתווכת בין
הממסד לבין האזרח.

יוזמות מטה מעלה (השתתפות אזרחית)

ממשלה
(ארגוני ממשל)

חברה אזרחית
(ארגוני סביבה)

הציבור
(יחידים)

מדיניות (שיתוף ציבור)

תרשים  :1קשרים בין הממשלה והציבור
לסוגיות סביבתיות השפעות מגוונות ובקנה מידה משתנה ,מנקודת מבט של הציבור ,של האזרח .מחד,
ישנן סוגיות להן השפעה ישירה ,מידית ומקומית על ציבור ספציפי (למשל ,מיקום מתקנים לא רצויים
בסמוך למקום המגורים או חקיקה בנוגע למפגעי רעש) .מאידך ,השפעתן של סוגיות סביבתיות אחרות,
כגון התחממות גלובלית או שמירה על מגוון המינים ,היא עקיפה ,כללית ובטווח הארוך ,עם יכולת
מוגבלת יותר של מרבית האזרחים לראות את ההשפעה של סוגיות אלה על חיי היום-יום שלהם .ובכל
זאת ,ניתן לקבוע כי בכל טווח ההשפעות והסוגיות הסביבתיות שעל סדר היום הלאומי והבינלאומי ישנו
ציבור אשר מביע רצונו להשתתף ולהשפיע על קבלת ההחלטות בנושא ,ודורש מקום בתהליך .לצד
דרישה ציבורית להשתתפות (וכתגובה אליה) ניתן לראות כי הממסד פותח תהליכים מסוימים לשיתוף
הציבור באמצעות מגוון אמצעים ,וברמות שונות של פתיחות ושיתוף .מעורבות ציבורית בנושאים
סביבתיים קיימת זה מספר עשורים ,אך בשני העשורים האחרונים נכתב עליה גם בתהליכי שיתוף ציבורי
ממסדיים במגוון סוגיות סביבתיות.

 .2מסגרת מושגית
 .2.1שיתוף ציבור כמדיניות ()top down
התפיסה כי קבלת החלטות וקביעת מדיניות בתחום מסוים צריכה להיגזר מתהליך אנליטי-רציונלי,
מקצועי ונטול פניות אותגרה כבר לפני שנים רבות ( Altshuler, 1965; Davidoff, 1969; Forester,
 .)1994תחום התכנון העירוני היה חלוצי בהכרת מגבלות וחולשות המסלול הרציונלי-פרוסיונלי הטהור,
והציע מסגרות רחבות יותר של תהליך התכנון .למסגרות אלו מטרה כפולה )0( :גיוון והגדלת השחקנים
המעורבים בתהליכי התכנון ועל ידי כך ייצוג שלם יותר של אינטרסים וערכים ,ו )5( -שימוש בידע רב
הנמצא בציבור עצמו אשר יכול להשביח את תהליך התכנון ותוצריו .שינוי תהליכי זה ,המרחיב את מעגל
השחקנים בקביעת מדיניות ,מצופה ליצור מדיניות צודקת יותר (מנקודת המבט הנורמטיבית של
דמוקרטיה השתתפותית) וטובה יותר מבחינת תוצריה .הצדקות נורמטיביות ופרקטיות אלו הובילו למגוון
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מסגרות שונות לתהליכי קבלת החלטות אשר המשותף לכולן הוא פתיחת תהליך המדיניות לשחקנים
נוספים ,ביניהם ציבור האזרחים.
כדי לתרגם מסגרות תיאורטיות של תהליכי קבלת החלטות לתהליך קונקרטי של שיתוף ,נדרש הממסד
השלטוני לתהליכים ארגוניים המאפשרים ואף מעודדים תהליכי שיתוף ציבור .האופן בו נתפס שיתוף
הציבור בעיני הממסד בשאלות כגון :מהן מטרות השיתוף? מהו היקף השיתוף ומהי מידת הכוח שניתן
לציבור כחלק מתהליך זה? מיהו הציבור? מהן הסוגיות שראוי לשתף בהן? משפיע על אופן מיסוד שיתוף
הציבור בארגון הממסדי .הכרעות בשאלות אלו קובעות מי אחראי על השיתוף בארגון ,כמה תהליכי
שיתוף נעשים ,מהי סוגיה הדורשת שיתוף ומהו אופי תהליכי השיתוף עצמם.
מטרות השיתוף .המוטיבציות לקיים הליכי שיתוף ציבור מגוונות וניתן לחלקן לשלוש קבוצות .ראשית,
מטרות נורמטיביות מתוך תפיסת האזרחים כנדרשים להיות מעורבים בחברה בה הם חיים ,מתוך מימוש
הרעיון הדמוקרטי וכולל ערכים כגון הוגנות ,צדק ,ייצוגיות ושקיפות .שנית ,מטרות תועלתניות
המתייחסות לתהליך קבלת החלטות כמוצלח יותר אם מבוסס על שיח ותקשורת בין האזרחים לשלטון
וכולל יעדים כגון שיפור ההחלטות ,שימוש בידע מקומי ומילוי חובת החוק .שלישית ,מטרות הנוגעות
ללגיטימציה עבור השלטון אשר המתייחסות לשיתוף ציבור כמחזק את הלגיטימיות לה זוכים מקבלי
ההחלטות והמערכת הבירוקרטית וכולל יעדים כגון תמיכה ציבורית בתהליכי מדיניות וצמצמום
התנגדויות ( ;Innes & Booher, 2004צ'רצ'מן ;0822 ,וקסמן ובלאנדר.)5115 ,
היקף השיתוף .אחת הסוגיות המרכזיות בתהליכי שיתוף היא מידת הכוח המוענקת למשתתפים ,ויכולתם
להשפיע על הכרעות המדיניות .סולם השיתוף המפורסם של שרי ארנסטין ( )Arenstein, 1969מציג
מדרג של העצמת המשתתפים ,החל משיתוף שאינו מעניק כלל כוח למשתתפיו והוא רטורי בלבד (הודעה)
ועד לשיתוף בו ההכרעה היא של המשתתפים בלבד (שליטה של האזרחים) .סולם זה משמש פעמים רבות
כאבן בוחן לאותנטיות ועומק של תהליכי שיתוף ציבור.
סולם שיתוף עכשווי יותר ,שגובש על ידי  ,IAP2האגודה הבינלאומית להשתתפות הציבור
( ,)International Association of Public Participationמציג ספקטרום השתתפות בן חמש רמות.
מהדרגה הנמוכה ביותר לגבוהה ,סולם ה 2PA5 -כולל :יידוע  /החלפת מידע ( Information
 ,)exchangeהיוועצות ( ,)Consultationמעורבות ) ,(Involvementשיתוף פעולה ()Collaboration
והעצמה ( .)Empowermentהסולם מבטא את מידה המעורבות של בעלי העניין ושל הציבור בקבלת
ההחלטה או בהשפעה על המדיניות .עוד מבטא הסולם את ההתחייבות שהיוזם נותן מראש בדבר האופן בו
יובאו בחשבון תוצרי התהליך בקבלת ההחלטות.
מיסוד השיתוף .היבט מכריע לאופי ,איכות ,ותדירות תהליכי שיתוף המובלים על ידי הממסד השלטוני
( ) top downהוא מידת המיסוד וההטמעה של רעיון שיתוף הציבור בארגונים אלו .זיטל ()Zittel ,5112
מגדיר את מיסוד הדמוקרטיה ההשתתפותית כניסיון של האליטה הפוליטית להעלות את רמת ההשתתפות
הפוליטית על ידי הגדלת ההזדמנויות המוסדיות להשתתף .בעוד זיטל רואה במיסוד פן הכרחי בדמוקרטיה
ההשתתפותית ,וקסמן ובלאנדר ( )5115וצ'רצ'מן וסדן ( )5113מציגות סוגיה זו כדילמה המבחינה בין
שיתוף מוסדי ממוסד וקבוע לבין שיתוף מוסדי אד-הוק .היתרון בקיומו של מוסד שיתופי ממוסד וקבוע
הוא שביכולתו לעצב מדיניות לטווח ארוך ,לעקוב אחר יישומה ,להסתגל לשינויים ולפתח אתוס של
שיתוף אך קיימת סכנה של התפתחות בירוקרטיה וניוון .מצד שני ,מיזמים אד-הוק לשיתוף ציבור לצורך
דיון בסוגיה מסוימת הם אמצעי המתאים לטיפול אינטנסיבי בסוגיה מוגדרת ולצורך עיצוב מדיניות
ספציפית .חיוב השיתוף בחקיקה אינו מבטיח השתתפות פעילה יותר ולעיתים שיתוף האזרחים על פי
החקיקה נעשה דה-יורה ולא דה-פקטו .עם זאת ,החקיקה עשויה לסייע בפיתוח ערוצים קבועים
להשתתפות אזרחים ולסייע בחינוך להשתתפות פעילה (וקסמן ובלאנדר.)5115 ,
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מיהו הציבור  .העצמת כוחם של המשתתפים בתהליכי קביעת מדיניות אינה סוגיה מבודדת משאר הסוגיות
שכן היא תלויה בזהות המשתתפים (מיהו הציבור וכיצד הוא מיוצג) כמו גם בסוגיות המדיניות אשר
הוחלט (מי החליט?) לפתוח לשיתוף הציבור .מחקרים רבים מצאו כי אותם אנשים המשתתפים בתהליכי
שיתוף ציבור אינם בהכרח מייצגים את הציבור או מאפיינים אותו .בתהליכים רבים ישנו ייצוג יתר
לאנשי מקצוע ,משכילים ,בעלי הכנסה גבוהה ולבעלי אינטרס ישיר בסוגיה שעל הפרק ולאנשים אשר
יכולים להקדיש את הזמן הנדרש להשתתפות .לכן מודגשת החשיבות של יידוע ,גיוס והנגשה לאוכלוסיות
הסובלות מתת ייצוג באופן יזום ומכוון .זוהי זווית נוספת הרלוונטית לארגוני חברה אזרחית ,שכן הם אלו
אשר יכולים לעיתים להגיע לציבור הרלוונטי טוב יותר מהממסד השלטוני ולתרום לגיוון המשתתפים כמו
גם העצמת קבוצות משתתפים המודרות בדרך כלל מתהליכי שיתוף.
במקרים בהם ארגוני החברה האזרחית הם אלו המשתתפים בתהליך עולה השאלה האם שיתוף ארגוני
חברה אזרחית בתהליך הוא בהכרח שיתוף ציבור או שזה למעשה ייצוג אינטרסים הקשורים לסוגיה
הנדונה? בנוסף ,האם הארגונים משתפים את הציבור בפעולותיהם או לפחות מיידעים אותם ,והאם
הממשלה יכולה לבנות תהליך שיתוף הציבור ללא הפן הארגוני המתווך ,כלומר ישירות מול האזרח?

 .2.2מעורבות הציבור כיוזמה מלמטה ()bottom up
בשנים האחרונות חל שינוי יחסי במודעות הציבורית לכוחו של היחיד וליכולתם של קבוצות וארגונים
להשפיע על סדר היום ועל קבלת החלטות .עשרות יוזמות פרטיות והתארגנויות של תושבים החלו לפעול
ביישובים ,שכונות וקהילות .המטרה היא כפולה :לחזק את הקהילה ולהשפיע על מדיניות ועל מקבלי
החלטות .פעילות התנדבותית ומעורבות אזרחית במסגרות של ארגוני חברה אזרחית בתחום הסביבה
ובכלל הם תנאי הכרחי לקידום תהליכי שינוי חברתי ופיתוח קהילתי מקומי .השתתפות התנדבותית פעילה
נותנת לארגונים לגיטימציה לפעילותם מכיוון שהארגון פועל בשמם של החברים בו.
אם בגישת ה ,top down-הדגש הוא על שיתוף הציבור ,כלומר על פעולה אקטיבית של היוזם הממסדי
לשלב את הציבור בתהליך קביעת המדיניות ,הרי שהדגש בגישת  bottom upהוא על ייזום השתתפות
פעילה של הציבור ומעורבותו בתהליכים אלו .בניגוד לשיתוף הנתפס כתגובה פסיבית יותר להזמנה
ממסדית לקחת חלק בתהליך ,השתתפות ציבורית היא צעד אקטיבי של האזרחים עצמם .השתתפות
הציבור משתלבת עם גישות של דמוקרטיה השתתפותית המבוססת במהותה על מעורבות אזרחית פעילה
בתהליכי קביעת מדיניות ,ביזמות מלמטה המבטאת את רצון האזרח ,ואשר צומחת כלפי מעלה מתוך
מטרה להשפיע על מקבלי החלטות (.)Oser, 2009
לאורך השנים ,פותחו עשרות כלים ומתודות להגברת מעורבות הציבור בקבלת החלטות ,סביבתיות
ואחרות .ניתוח דקדקני של מעל  011שיטות שונות הוביל את רואו ופרוייר ()Rowe & Frewer, 2005
להשתמש במונח מעורבות הציבור ולא רק שיתוף ציבור כמונח המשקף נאמנה את מכלול הקשרים בין
הציבור וארגונים לא-ממשלתיים לבין מקבלי החלטות .כמו כן ,הם הציעו לסווג את כלל השיטות לשיתוף
ומעורבות הציבור לשלוש רמות לפי מידת זרימת המידע [מידת השיתוף] :תקשורת (,)communication
היוועצות ( )consultationוהשתתפות ( .)participationאנו מאמצים גם כן את המונח מעורבות הציבור,
אשר משקף לטעמנו בצורה טובה יותר את הגישה הטוענת שהשתתפות אזרחית כוללת יוזמות ממסדיות
ויוזמות קהילתיות כאחד.
השתתפות הציבור יכולה לסייע מסיבות פרגמטיות ומסיבות עקרוניות .ראשית ,מסיבות עקרוניות ,יידוע
ו שיתוף הציבור הן זכויות בסיסיות בקשר בין המדינה לאזרח .שנית ,מסיבות פרגמטיות ,ההשתתפות
האזרחית מסייעת להתאמת הצרכים לסביבה המקומית ,מכיוון שמומחים חסרים את אותו ידע מקומי,
ולהרתמות ציבורית למען פרויקט שמימון חיצוני שלו הסתיים והקהילה נרתמת לאבטחת המשכיותו .כמו
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כן ,השתתפות מספקת יכולת לאתר ולזהות שינוי בנסיבות ובתנאים ברמת השטח בזמן אמת ,ולהתאים
תוכניות או לעצב חדשות בהתאם ,וכן העלאת רעיונות חדשים וצרכים מהשטח.
השתתפות הציבור מתפתחת באמצעות שני מנגנונים מאפשרים .0 :טכנולוגיה ו .5 -מסגרות ארגוניות
פורמליות ולא פורמליות.
 .0ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות בעשורים האחרונים סייעו והרחיבו את פרקטיקות ההשתתפות
האזרחית .המדיה החדשה (פייסבוק ,טוויטר ,ואתרי חוכמת המונים) ,אתרי עצומות וכלים אחרים,
פתחו הזדמנויות (ואתגרים) רבים עבור כל אזרח לקבץ סביבו תומכים ,ובמשותף ללחוץ על מקבלי
החלטות לקדם יוזמות או שינויים ראויים בעיניהם .כלים טכנולוגיים אלה הפכו את הציבור משחקן
מודר לאחד מהשחקנים ובעלי העניין המובילים בתהליכי קבלת החלטות בכל רמות השלטון
ובתחומי מדיניות רבים (.)Guo & Saxton, 2014
 .5במדינות רבות ,כולל ישראל ,ישנה עלייה במספר ארגוני הסביבה ,ובהיקפי ההתנדבות והתרומה
של הציבור לארגונים אלה (טל וחובריו .)5100 ,היקף ההתאגדויות ההתנדבותיות הפועלות
בקהילה ובמדינה ,על מכלול קשרי הגומלין בין התאגדויות (ארגונים ויוזמות) אלה ,מהווים את
הבסיס לקיומה של תנועה סביבתית פעילה ומשפיעה .השתתפות בפעילות התנועה הסביבתית הוא
אמצעי לפיתוח הון חברתי ,מודעות ציבורית ,וחוסן קהילתי .בכוחם של ארגוני הסביבה לסייע
לאזרח להשמיע את קולו אל מול מקבלי החלטות .השתתפות בארגונים סביבה יכולה להעצים
החברים  /מתנדבים ,להגביר הסולידריות החברתית ,ולקדם פרויקטים ויוזמות בעלי עניין ציבורי.
מסגרות אלה מדגימות כי ייזום תהליכי שינוי חברתי ו/או שימור סביבתי אינם בלעדיים למקבלי
ההחלטות ,אלא מושפעים מלחץ ופעילות המתרחשת מלמטה ,בקרב האזרחים והתושבים ,המביאים
ידע וצרכים מקומיים תוך נסיון להשפיע על מקבלי החלטות בזירה המקומית ,האזורית ,והארצית.
ניתן להצביע על מספר מסגרות בהן האזרח יכול להתאגד ולפעול בתחום הסביבה:





יוזמות שורשים ( )grassrootsלא פורמליות של תושבים ,כגון גינות קהילתיות ,ויוזמות
שכונתיות שונות ,קמפיינים נגד בניה בחופים
ארגונים מקומיים פורמליים ,כגון קואופרטיבים למזון אורגני ,קואליציות סביבתיות עירוניות,
וארגונים הפועלים נגד יוזמות פיתוח הרסניות כגון יוזמת פיתוח פצלי השמן בחבל עדולם ,בהן
הפעילות מבוססת על התארגנות ממוסדת יותר ורישום היוזמה כעמותה ללא כוונות רווח.
מסגרות ארגוניות פורמליות :ארגוני סביבה וארגוני חברה אזרחית אחרים הפועלים בתחומים
משיקים בהם האזרח יכול להשתתף באמצעות התנדבות ,חברות ,אקטיביזם ותרומה כספית.
בישראל קיימים מעל  011ארגוני סביבה פעילים (טל וחובריו.)5100 ,

התארגנות אזרחית ,בין אם ספונטנית ולא פורמלית ,ובין אם פורמלית ומאורגנת עומדת בפני אתגר כפול.
ראשית ,התארגנות כזו נאבקת על תשומת לב הממסד השלטוני ונכונותו להקשיב ולהפנים את התשומות
של ארגונים אלו בקביעת המדיניות .שנית ,ארגונים אלו צריכים להיות בעלי לגיטימציה ציבורית כדי
לזכות בתשומת לב ממשלית ולשם כך להיאבק על תשומת הלב האזרחית וגיוס תמיכה ציבורית .חולשה
באחד משני אתגרים אלו מצמצמת את יכולת ההשפעה והלגיטימיות של פעולות אזרחיות יזומות .כאשר
היוזמות השונות לניטור אזרחי ,לשימוש בידע מקומי ,או לסינגור פועל בניהול ,הובלה או תיווך של
ארגוני החברה האזרחית ,הציבור אינו תמיד מודע דיו להליכי השיתוף או לפעילות הארגונית המתבצעת,
וגם אם קיימת מודעות ,ייתכן ולפחות חלק מהציבור נותר מודר .למשל ,ארגונים סביבה מתמודדים
תדירות עם השאלה כיצד לגייס יותר חברים לפעילות רציפה בארגונים ,חברים שגם ייתמכו כלכלית
בארגון בעזרת דמי חבר ויקטינו את תלות הארגון במקורות מימון חיצוניים ( .)Oser, 2009למעט
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החברה להגנת הטבע ,ולאחרונה גם אדם טבע ודין ,אין כמעט ארגוני סביבה המגייסים חברים
לשורותיהם.

 .3מעורבות הציבור כפונקציה של מקור יוזמה ובסיס ידע :צירי ניתוח.
מאחר ונקודת המוצא בעבודה זו היא שיש להבחין במקור היוזמה (מלמעלה או מלמטה) ,סולמות השיתוף
השונים (ארנסטיין )IAP2 ,אינם עונים על ניתוח שכזה להבנת תהליכי שיתוף מכיוון שהם מותאמים רק
לתהליכים שהיוזמה להם היא ממסדית .לפיכך הניתוח של תהליכי השיתוף במקרי החקר הנידונים יתבסס
על שתי שאלות מפתח:
( )0מהו מקור היוזמה לתהליך?
( )5מהו בסיס הידע לתהליך?
שתי שאלות אלה מיוצגות בניתוח מקרי החקר באמצעות שני צירים .הציר הראשון הוא ציר מקור היוזמה
הבוחן את הכיוון העיקרי של זרימת הידע במקרה המדובר :מלמעלה למטה ,מלמטה למעלה .תרשים 5
מציג את ציר מקור היוזמה אשר ילווה את הדיון בכל מקרה חקר.

תרשים  :2ציר מקור היוזמה והדגמת יוזמה שמקורה מלמעלה למטה.
המודל השני מתעד את השחקנים המשתתפים בתהליך המעורבות על פי המקור של בסיס הידע שלהם
(תרשים ' .)3משולש הידע' הינו מודל ניהולי המשלב התבוננות (  ,)seeing firstחשיבה ( thinking
 )firstועשייה ( ,)doing firstומבוסס על עבודתם של ליז ריצ'רדסון מאוניברסיטת מנצ'סטר באנגליה
המתמחה במחקר לשינוי חברתי בשיתוף הקהילה ( )Durose & Richardson, 2015והנרי מינצברג
מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב ( )Mintzberg, 2005; Mintzberg & Westly, 2001החוקר תהליכי
קבלת החלטות המבוססים על ניסיון בשדה ולא רק על ידע מקצועי .מטרת המודל הוא לתאר את שלושת
המרכיבים ההכרחיים ליצירת ידע משותף ואת השחקנים המעורבים בתהליך השיתוף.

תרשים  :3משולש הידע והדגמת תהליך זרימת המידע בין חלקיו
8







בראש משולש הידע ניצבים הגורמים האמונים על הצבת חזון ומדיניות ( ;)Artאלה הם אנשי הראייה
הכוללת ,החזון אשר יתוו את התמונה הכללית של היוזמה המשותפת .לרוב מדובר במקבלי החלטות
בדרג נבחר או ממונה.
הקדקוד השני מייצג את אנשי המדע והידע המקצועי ( ,)Scienceשעבודתם נשענת על כלים
אמפיריים או כלים מקצועיים אחרים .אנשי מקצוע אלה מספקים את התשתית העובדתית לפיתוח
המדיניות .אנשי המדע והמחקר מבססים את פעילותם על כלי חשיבה ,תכנון והסקת מסקנות.
בקדקוד השלישי נמצאים אנשי השטח ( :)Craftתושבים ,אזרחים ,הציבור הרחב ,וגם אנשי מקצוע
הפועלים עם ובתוך הקהילה .אלו הם נשאיו של "הידע המקומי" שנצבר בשדה ,המסוגלים לשמש
כאוזניים ועיניים לאיסוף נתונים ומידע עבור אנשי המדע ,ולזיהוי צרכים ועמדות עבור קובעי
המדיניות .שחקנים בקדקוד זה אחראים על היצירה והעשייה ,הניסיון בשטח ,והחוויה .שיתוף הציבור
מאפשר לשלב את הניסיון המעשי של תושבים ,קהילות ,ואנשי מקצוע בתהליך קבלת ההחלטות.

תרשים  3מציג את משולש הידע ומלווה את מקרי החקר .התרשים מזהה את השחקנים הרלוונטיים של
התהליך ומדגיש את תהליך זרימת הידע בין השחקנים השונים המיוצגים במשולש .שילוב של שלושת
הקדקודים יוצר מדיניות או יוזמה הנסמכים על ידע משותף ( )coproductionאמיתי ומשמעותי,
הרגישים לצרכים המקומיים ,מבוססים מדעית ובעלת חזון.
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פרק  :3מקרי החקר
שיטת העבודה ותהליך בחירת מקרי החקר
על רקע התשתית המושגית שהונחה ושאלות המפצח לבחינת המקרים נבחרו  8פרויקטים ויוזמות
המדגימים צורות שונות של מעורבות ציבורית בתהליכי קביעת מדיניות ושינוי חברתי .כל המקרים
שנבחרו נחשבים למקרי הצלחה (לפחות במבט ראשון) .המקרים עוסקים במגוון סוגיות סביבתיות ,הם
מגוונים גם מבחינה גאוגרפית (מדינות מתפתחות ומפותחות) ובקנה המידה שלהם (מקומי – עירוני או
כפרי ,אזורי ,ארצי וגלובלי) .חלק מהמקרים הם יוזמה של גופים ציבוריים (למשל בירדן ,קולומביה וניו-
זילנד) וחלקם יוזמת תושבים או ארגוני חברה אזרחית (למשל ,קונגו/בריטניה ,בוסטון וניו יורק).
במקרים השונים הופעל מגוון רחב של מתודולוגיות שיתוף וישנה שונות גם בנוגע לאורך התהליך,
כשרובם נמשכים עד היום .לבסוף ,המקרים שנבחרו מייצגים מודלים לשיתוף בקרב שלוש קבוצות של
קהלי יעד שונות:
 .0קהילות כפריות מוחלשות :קהילות בעלות מאפיינים מסורתיים ,החיות בפריפריה הגאוגרפית ונמנות
על אוכלוסיות ילידיות בעיקרן :שבטי רועים בדואים בירדן ,שבט ציידים-לקטים בקונגו ,קהילה
מאורית בניו זילנד.
 .5קהילות עירוניות מוחלשות :קהילות עירוניות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך בהן ניכר הפער הגדול
ביכולת כלכלית ,בכוח פוליטי ובמידת החשיפה למפגעים סביבתיים ביחס לאוכלוסיות האמידות
החיות לצידן בעיר .מקרי שיתוף התפתחו בקרב הקהילות בבוסטון ,ניו יורק ,מדאין ולונדון.
 .3קהילות מבוססות :קהילות ממעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה ,במיוחד בעולם המערבי .חברי
הקהילה בעלי משאבים פנויים רבים יחסית :הכנסה פנויה ,רמת השכלה גבוהה ,הון חברתי ותרבותי
וכיוצא באלה.
איסוף הנתונים :המקרים השונים נותחו באמצעות מידע זמין כגון אתרי אינטרנט ,מאמרים מדעיים
ודוחות ,וכן באמצעות פניה ישירה לשחקנים שונים בתהליך .בפנייה זו התבקשו הנשאלים למלא שאלון
או להשתתף בראיון אשר סיפקו מידע נוסף על התהליכים והיוזמות שנחקרו.
תבנית הצגת מקרה חקר בשיתוף ציבור :בכל חקר מקרה ,ניתן פירוט בחלוקה לארבעה סעיפים
מרכזיים:
.0
.5
.3

.4

רקע :תיאור כללי וקונטקסט על ההיסטוריה של התפתחות היוזמה והתהליכים שהיו מעורבים בה.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך :דגש על תפקידם של ארגונים לא-ממשלתיים בתהליך ,מידת
מעורבותם ,ומרכזיותם.
מתודולוגית השיתוף :כיצד התקיים בפועל תהליך שיתוף הציבור ,ומה היו האלמנטים הייחודיים בו.
מהו קנה המידה של היוזמה ,משך השיתוף ,זהות המשתתפים ,תפקיד הציבור בתהליך ,אופן הפניה
לציבור ,מס' המפגשים שנערכו ,מתודות ,וכו'
תוצרים :מהם תוצאות היוזמה? האם היתה השפעה על מדיניות? ככל הניתן ,בוצעה הערכה כיצד
היוזמה ושיתוף הציבור בה ,הובילו לשינוי מדיניות בסוגיה הנידונה.

בנוסף ,המקרים השונים נותחו על פי מתווה אחיד ,הבוחן את המקרים דרך שורה של מאפיינים המוצגים
בתיבה לצד הפירוט של סעיפים :0-4



שלבי התפתחות היוזמה על משולש הידע
מיקום על ציר השיתוף :מלמעלה למטה או מלמטה למעלה
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המדינה בה פותחה היוזמה
הסוגיה הסביבתית שבמוקד היוזמה
תקופה :השנים בהן פעלה היוזמה
מקור היוזמה  /הגוף היוזם  /המוטיבציה ליוזמה
הארגונים המעורבים בתהליך :פירוט ,בדגש על ארגוני החברה האזרחית
הכלים המרכזיים שהיו בשימוש בתהליך.
שלבי התפתחות היוזמה:

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה:
סוגיה סביבתית:
תקופה:
מקור היוזמה:
ארגונים מעורבים:
כלים מרכזיים:

תרשים  :4דוגמא למתווה של מקרה חקר
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טבלה  :1שיטות השיתוף :טבלה מאוחדת
הטבלה להלן משווה ומסכמת את כלל מקרי החקר ואת התובנות העיקריות מהם בהשוואה בין המקרים.
כלי השיתוף

היוזמה

סוגיה סביבתית

.1

מיזם חקלאי מסחרי
וחממה קהילתית למזון
בריא בבעלות קהילה
עירונית (דאדלי ,בוסטון)
עמ' 02

.2

מעורבות קהילתית בתכנון
ושיקום קרקעות מזוהמות
(רובע ברונקס ,ניו יורק,
ארה"ב)
עמ' 08

.3

שותפות ממסד קהילה
בתכנון ויישום פארק
עירוני (מדאין ,קולומביה)
עמ' 53

.4

מודל רב-מגזרי בהערכות
לחרום (חוף מזרחי,
ארה"ב)
עמ' 56

= שותפות קהילה
נגישות למזון בריא
בניהול ארגון
בקרב אוכלוסיות
= שותפות הקהילה
חלשות
בניהול מיזם
= הדרכה וחינוך
הציבור
= קואליציית ארגונים,
שיקום קרקעות ,צדק
הסכמות בין-מגזריות
סביבתי ,נגישות
= הכנסת נציגי
לשטחים פתוחים
הקהילה לשולחן
וציבוריים
מקבלי ההחלטות
= תכנון מכיל
"אורבניזם פדגוגי"
פיתוח אורבני; מניעת
זחילה עירונית ושמירת = מיפוי קהילתי
= אסיפות ציבוריות
שטחים פתוחים
= משובים מהציבור
= תעסוקה בפרויקט
= הובלת הפרויקט על
חוסן מקומי והערכות
ידי נציג מקומי
לשינויי אקלים
= שולחן עגול
בהשתתפות גורמים
מקומיים
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תפקיד ארגוני החברה
האזרחית

קהילת היעד

= ייזום וניהול התהליך

עירונית מוחלשת

= ניהול המיזם;
= קידום מדיניות
בשלטון המקומי;
= הדרכה

עירונית מוחלשת

Bottom-Up
שכונתי

= גוף עירוני :שילוב
הקהילה בתכנון וביצוע
= גוף שכונתי :ייצוג
הקהילה

עירונית מוחלשת

Top-Down
עירוני

= מומחיות ,פיתוח
והתאמת המודל
= שיווק המודל

מבוססת

Top-Down
אזורי

התפתחות היוזמה

כיוון השיתוף
וקנה המידה
|| Bottom-Up
מקומי

.5

קמפיין סינגור אינטרנטי
בינלאומי להפחתת פליטות
גזי פחמן
עמ' 58

צמצום פליטות פחמן

= הפגנות ואירועים
קהילתיים בו-זמניים
ברחבי העולם
= שימוש במדיה חדשה

= ניהול קמפיין
= אספקת כלים וידע
= גיוס משתתפים

מבוססת

Bottom-Up
גלובלי

.2

שינוי תודעתי קהילתי
לאורח חיים מקיים
(טוטנס ,בריטניה)
עמ' 35

צמצום התלות
במקורות אנרגיה
מתכלים

= מפגשי ציבור
המוניים
= מרחב פתוח
= קפה עולמי world
café

= אירגון הקהילה
והדרכתה

מבוססת

Bottom-Up
מקומי-גלובלי

.7

ניטור סביבתי באזורים
פגיעים

מדע אזרחי בתנאי קיצון
Citizen Science
בשיתוף והתאמה לקהילות
מוחלשות (בריטניה /
קונגו)
עמ' 32
טיפול בשפכים
טיפול בשפכים וזבל
אורגני בקהילה כפרית
ילידית (קאיקורה ,ניו
זילנד)
עמ' 32
צמצום לחצי רעייה,
קואופרטיב של קהילות
תיירות אקולוגית
מקומיות כפריות לניהול
רעייה משותפת (שמורת
דאנה ,ירדן)
עמ' 4055

= מחקר אנתרופולוגי
של השדה
= פיתוח אפליקציות,
 PPGISוטכנולוגיה

= פיתוח כלים עבור
קהילות שזקוקות להן
= ידע

כפרית מוחלשת /
ילידית

Bottom-Up
מקומי-גלובלי

= למידה חברתית של
ידע סביבתי מסורתי
באמצעות מפגשים
מותאמים תרבותית

= הערכה סביבתית
= תיווך רצונות
הקהילה

כפרית מוחלשת /
ילידית

Top-Down
מקומי

= סקרים להבנת צרכי
הקהילה
= חינוך והעלאת
מודעות
= כלים לניהול עצמאי

= הערכה סביבתית
= אירגון הקהילה
= הדרכה בניהול ארגון
= איסוף ידע מהציבור

כפרית מוחלשת /
ילידית

Top-Down
אזורי

.8

.9
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 .1ניהול משתף ומיזם חקלאי-מסחרי בבעלות קהילה עירונית :חממת דאדלי ,בוסטון

שלבי התפתחות היוזמה:

רקע
אזור רחוב דאדלי ,בין  Roxburyל-
 ,Dorchesterהיה ידוע כאחד מאזורי המצוקה
הקשים במטרופולין בוסטון .אוכלוסיית האזור
מגוונת ,וכוללת קבוצות מיעוט גדולות ממוצא
אפרו-אמריקאי ,היספני ומהגרים מהקריביים.
האזור סבל לאורך שנים מהזנחה מתמשכת
ומעזיבת תושבים מאסיבית .מי שיכלו נטשו את
בתיהם ורבים הציתו אותם במטרה לזכות בכספי
ביטוח .כתוצאה מכך ,בראשית שנות ה21-
השכונה הייתה זרועה במאות מגרשים ריקים,
שחלקם אף הפכו לאתרי פסולת לא חוקיים.
מצוקה נוספת ממנה סבל אזור דאדלי היא היעדר
גישה למקורות מזון בריא .השכונה נחשבה לאחת
מ"מדבריות המזון" ( )food desertsשל ארה"ב.
מדבריות מזון הן שכונות או יישובים ללא גישה
למזון טרי ,בריא ובר השגה ,עקב היעדרם של
רשתות מזון זולות המוכרות ירקות טריים או
קשיי נגישות של האוכלוסייה .לרוב ,מדובר
באזורים עניים בהם ריכוז גבוה של שחורים או
קבוצות מיעוט אחרות .משרד החקלאות
האמריקאי הגדיר קריטריונים של הכנסה נמוכה
ונגישות נמוכה ,על פיהם מוגדר אזור מגורים
כמדבר מזון .באזורים אלו ניתנים מענקים
כספיים ותמיכה מקצועית ליוזמות מכל מגזר
2
הפועלות להנגשת מזון בריא לאוכלוסייה.

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :ארצות הברית
סוגיה סביבתית :מדבריות מזון עירוניות ,שיקום
קהילתי
תקופה :מאז 3002
מקור היוזמה :ההחלטה להקים את החממה
התקבלה במסגרת תהליך היוועצות קהילתי
בהובלתו של ארגון מקומי ( )DSNIשקיבל לידיו
את השטח הפנוי בשכונה
ארגונים מעורבים :ארגון הפיתוח הקהילתי
 ,DSNIהזרוע הנדל"נית של הארגון  ,DNIחממה
קהילתית ,ארגון The Food Project
כלים מרכזיים :יוזמה כלכלית בניהול הקהילה,
חינוך חקלאי-תזונתי ,העסקה מקומית ,ניהול
משתף.

מעורבות החברה האזרחית בתהליך
הנסיון להתמודד עם מצוקות אלו ועם מצבה המתדרדר השכונה הוביל ב 0824-להקמת Dudley Street
 ,)DSNI( Neighborhood Initiativeשהוא ארגון פיתוח קהילתיCommunity Development :
 Corporationאו  .CDCבהגדרה מצמצמת ,ארגוני  CDCהם ארגונים ללא מטרות רווח הבונים
ומשקמים דיור למעוטי הכנסה .בהגדרה רחבה יותר ,ניתן לראות ארגוני  CDCכארגונים הפועלים
3
להעצים ולשפר את מצבה של הקהילה ,וייחודם בכך שהם צומחים מתוך הקהילה ונמצאים בשליטתה.
 2המאבק במדבריות מזון ,שהיה בעבר נחלתם של ארגונים חברתיים באזורי עוני ,אומץ בחקיקה ב ,5112-והחל מ5101 -
נמצא תחת תחומי האחריות של אשת הנשיא ,מישל אובמה.
 3ארגונים לפיתוח קהילתי משמשים מאז שנות ה 61-כסוכנים מרכזיים באספקת דיור חברתי בערים שונות ברחבי ארה"ב.
כיום פועלים בארה"ב כ 4,111-ארגוני  ,CDCכשעיקר פעילותם מתמקדת בבניית דיור בר השגה .כ 26 -אלף יחידות דיור בר
השגה נבנות על ידי  CDCsברחבי ארה"ב כל שנה .הגידול במספרם ובהיקף פעילותם של הארגונים לפיתוח הקהילתי נבע
במידה רבה ממדיניות ממשלתית של הפרטה ,כלומר צמצום האחריות הישירה של המדינה לאספקת שירותים חברתיים ,כולל
דיור ציבורי  .במקום דיור ציבורי בבעלות המדינה ,קודמו מודלים מעורבים בהם המדינה מספקת מימון באופן ישיר או
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ארגון  DSNIהוא מקרה ייחודי (ומפורסם) של ארגון המשלב מנהיגות מקומית דמוקרטית ורב תרבותית,
יוזמה כלכלית וחשיבה רב-תחומית .מדובר ביוזמה ייחודית בנוף הארגונים לפיתוח קהילתי ,מכיוון
שמרביתם פועלים בעיקר בתחום הדיור ללא דגש קהילתי כוללני וסביבתי.
 DSNIהתפרסם בזכות הסכם תקדימי מסוף שנות ה ,21-במסגרתו זכה הארגון לקבל לרשותו (בחכירה)
את כל הנכסים הריקים שהופקעו על ידי העירייה בשכונת דאדלי .הישג זה העניק לארגון כוח רב בקביעת
הפיתוח העתידי של האזור .הפעילות של  DSNIלהנגשת מזון בריא החלה ב 0885-עם הקמת החלקות
החקלאיות הראשונות של הארגון במגרשים ריקים ,והתפתחה עוד יותר עם כניסת ארגון Food Project
לשיתוף פעולה בשכונה ,ב.0882-
 The Food Projectהוא ארגון העוסק בחינוך חקלאי בראיה חברתית .עיקר הפעילות של הארגון
מתרח שת במספר חוות אורגניות במסצ'וסטס ,בהן מתקיימות סדנאות לנוער מרקעים שונים .הנערים
לומדים מיומנויות חקלאיות וחלקם הופכים לנציגי הארגון בקהילותיהם ,או חוזרים בהמשך לסדנאות
נוספות כמדריכים .הארגון פועל להנגשת מזון בריא ל"מדבריות מזון" בערים אמריקאיות באמצעות
הקמת שווקי איכרים במחירים נמוכים ,ועל ידי הקמת גינות קהילתיות לגידול מזון בשכונות עם
אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.
ב DSNI ,5110-ו The Food Project-ניצלו את העובדה שמחלקת הכבישים של מסצ'וסטס הפסידה
בתביעה סביבתית ,ונדרשה לתמוך בפרויקטים סביבתיים לשיקום קרקעות .כחלק ממהלך זהDSNI ,
קיבל תקציב לשיקום חלקה שבה עמד בעבר מוסך גדול .כך הוקמה החממה של רחוב דאדלי ( Dudley
 .)Greenhouseהחממה של רחוב דאדלי היא מיזם עסקי חקלאי-קהילתי המופעל על ידי  ,DSNIבמטרה
לספק מזון בריא ,פרנסה וחינוך חקלאי לאוכלוסיית השכונה .באמצעות תהליך שיתוף ציבור והצבעה
הוחלט לנצל את השטח להקמת חממה חקלאית שתפעל בניהול הקהילה ובבעלותה .ב 5113-החלה
הבנייה של החממה עצמה לאחר השינויים הדרושים בייעוד הקרקע.
מתודולוגיית השיתוף
ניתן לזהות שני כלי שיתוף ציבור בפרויקט דאדלי :ניהול ארגוני משתף ב DSNI-ויזמות עסקית חברתית
מבוססת קהילה בפרויקט החממה.
 .1ניהול משתף בDSNI-
ארגון  DSNIפיתח מודל דמוקרטי לניהול הארגון .המודל פועל ביציבות מזה  31שנה ובכך הפך את
 DSNIלמקור השראה לפעילות קהילתית ,כלכלית וסביבתית משתפת .כארגון הפועל בשכונה בעלת
גיוון אתני רב ,שם הארגון לעצמו כמטרה את השאיפה לשלב ולשתף את כל האוכלוסיות והתרבויות
באזור בפעילות הארגון תוך קבלת החלטות באופן דמוקרטי .להשגת שיתוף אזרחי מקסימלי ,הארגון
פועל בין היתר באמצעות הכלים הבאים:


ניהול הארגון נעשה בצורה דמוקרטית על ידי אסיפה נבחרת המייצגת את כל קהילות האזור.

באמצעות תמריצי מס ליזמים עסקיים וליזמים חברתיים כדוגמת ה .CDCs-מלבד התקציבים הפדרליים שהתמעטו בהדרגה,
הארגונים פעלו לגיוס מקורות מימון נוספים הן במגזר הפרטי (קרנות פילנתרופיות ותאגידים) והן דרך מיזמים עסקיים
עצמאיים ,כדוגמת המיזם החקלאי בבוסטון ,להלן .למודל מבוזר זה של הפרטת השירות ציבורי נלווים גם יתרונות :את אספקת
השירותים והקשר מול הציבור מובילים ארגונים המנוהלים בצורה מקומית ,פועלים ללא הפטרנליזם השלטוני ,מצמצמים את
הביורוקרטיה שאפיינה את הדיור הציבורי האמריקאי ,ומשיבים כוח לקהילות שסבלו מאפליה והדרה .עם צמיחת הארגונים
והתחזקותם ,פנו כמה מהם לקידום מטרות קהילתיות נוספות ,כגון הקמת מסגרות חינוכיות לילדים ולמבוגרים ,בניית מוסדות
ציבור ופעילות סינגור הכוללת ייצוג הקהילה במסגרות פוליטיות שונות ברמה המקומית.
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הבחירות נערכות בקרב כל התושבים ,ולא רק בקרב חברי ארגון רשומים.
הארגון מקיים התייעצויות בקרב תושבי האזור ללמידה והעשרה של תכניות פעילות קיימות ,כגון
הכשרות מקצועיות וחינוכיות.
הרוח הרב-תרבותית של הארגון מתבטאת בהקפדה על פרסום בכל השפות המדוברות בשכונה
(אנגלית ,ספרדית וקריאולית).
למרות שהארגון ממומן על ידי קרנות פילנתרופיות גדולות ,מתקיימת בו הקפדה על עצמאות ערכית,
בכך שמטרות פעולה נקבעות באופן משותף על ידי הקהילה ,עוד טרם הפנייה לגיוס מימון.
הארגון מפעיל זרוע כלכלית המכונה  ,DNIשהיא קרן הקרקעות הקהילתית שהוקמה כמעין "קק"ל"
של השכונה עם הזכייה בניהול של האדמות המופקעות .עם הקמתה ,נקבעו ל DNI-עקרונות יסוד:
 .0הקרקע והשימוש בה יישארו תמיד בידי הקהילה .5 ,פיתוח ייעשה ללא דחיקת אוכלוסייה.3 ,
הקרן תספק דיור בר השגה באופן קבוע .4 ,הקרן תפעל לשמירה על יציבות הקהילה ותסייע
לתושבים לשפר את מצבם הכלכלי.

Dudley Greenhouse .2
חממת דאדלי משמשת כ Hub-קהילתי ליוזמות חינוכיות ,קהילתיות ,תרבותיות וסביבתיות .מטרות
החממה הן שיפור הרגלי האכילה של האוכלוסייה ועידוד אורח חיים פעיל ובריא בקרב התושבים מחד,
והעצמה קהילתית מאידך .שטח החממה הוא כ 0,111-מ"ר ,והיא מושקית ברובה באמצעות מי גשמים.
חצי משטח החממה משמש לגידול מסחרי של ירקות ,ומהווה מקור הכנסה לפעילות החממה .החצי השני
של החממה הוסב לשימושים קהילתיים וחינוכיים ,והוא מכונה ה .Community Bay-באזור זה מוזמנים
התושבים להשתתף בפעילות ,יזמות ,ותרומה לקהילה.
ניהול החממה :החממה מנוהלת על ידי ועדה מייעצת בת  01חברים ,הכוללת תושבים ומנהלים מקצועיים
בשכר של החממה .כנהוג ב ,DSNI-המנהל את החממה ,מטרות החממה וניהולה האסטרטגי נקבעו באופן
דמוקרטי על ידי כלל הקהילה .הועדה המייעצת קובעת מטרות ובונה תכניות בהתאם לערכי הקהילה
וצרכיה .בתהליך קבלת ההחלטות מקובל לעשות שימוש בכלים מוכרים מעולם השיתוף כגון :קבוצות
מיקוד ,מתודות של דינמיקה קבוצתית ותהליכי הגדרת החזון .בנוסף לכך התושבים המעורבים נדרשים
ללמוד כלי תכנון ולערוך חלופות לפעולה בהתאם לתרחישים שונים ,אך בהתאם לעקרונות שנקבעו על
ידי הקהילה בכללותה .הועדה מתכנסת אחת לחודשיים ,ודנה בהצעות הפעילות שמובאות בפניה על ידי
המנהלים השכירים של החממה.
תוצרים ויוזמות החממה





מודל הגינה הקהילתית :התושבים יכולים לגדל מזון לעצמם .הגידול העצמאי משמש כמוקד מפגש
תרבותי עבור הקהילות שהביאו עמן מסורות של אוכל וחקלאות מארצות מוצאן ,ומאפשר לדור
המבוגר להעביר את המסורות הללו לבני הנוער.
רשתות סביבתיות עירוניות :בשטח זה של החממה מונבטים שתילים המועברים לגינות הקהילתיות
האחרות המופעלות בשכונה ובעיר.
העצמה קהילתית על ידי חינוך וידע לצריכת מזון בריא :יוזמה נוספת המופעלת בחממה נקראת
 .Grow Well, Eat Well, Be Wellיוזמה זו מכוונת לשיפור רב-תחומי של הרגלי חיים בשכונה.
פעילויות היוזמה כוללות הכשרה לגידול מזון עצמאי ,שיעורי תזונה וסדנאות בישול בריא ומסורתי.
הפעילויות הללו נערכות בדגש על שילוב קהילות והעצמה של בני נוער ונשים ,הלוקחים חלק
בפעילות יצרנית ולומדים כישורי חיים.
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באופן טבעי ,בארגון קהילתי גדול ומבוסס ,קיימים גם מתחים ,ובראשם המתח בין הדרישה לפעול
ולהשיג תוצאות בשטח ,ובין מידת הייצוג והמעורבות של הקהילה .מתח זה בא לידי ביטוי גם ברמה
האישית ,בין עובדים מקצועיים המועסקים על ידי הארגון מבחוץ ובין עובדים שהם גם חברי הקהילה.
הדילמה ,אם כן ,נעה בין ייצוג מרבי לבין מקצועיות מרבית ושאיפה לפיתוח .במציאות הכלכלית בהם
פועלים  ,CDCsלא פעם הפיתוח הכלכלי או הנדל"ני באים על חשבון מעורבות הקהילה.
פרויקט החממה מהווה דוגמה לפתרון-ביניים למתח שבין שיתוף ומעורבות אזרחית לבין כדאיות כלכלית.
הארגון הקהילתי פועל כסוכן של שינוי סביבתי-חברתי ,המנצל רמה גבוהה של אוריינות פוליטית על מנת
להשיג משאבים מהמגזר הציבורי ומארגונים מתמחים בתחום .במקביל ,מטרות הפעולה מכוונות תמיד
לשיפור רמת החיים בשכונה ולמעורבות מקסימלית של תושבים בכל היבט כמפעילים ,מקבלי החלטות
ולקוחות.
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 .2מעורבות קהילתית בתכנון ושיקום קרקעות מזוהמות (רובע ברונקס ,ניו יורק)
רקע
צדק סביבתי היא סוגיות בוערת הנמצאת על
סדר היום הציבורי בארה"ב מזה שלושה
עשורים לפחות .צדק סביבתי הוגדר כ"מתן יחס
הוגן ומעורבות מהותית לכל אדם ללא הבדל
גזע ,צבע ,מוצא או הכנסה ,בפיתוח ,יישום
4
ואכיפה של מדיניות וחוקים סביבתיים".
הגדרה זו מקורה בהנחה כי מי שנפגע מזיהום
סביבתי הם לרוב אוכלוסיות הסובלות מהדרה
או אפליה גם בהיבטים אחרים .כנגזרת של
תפישה זו ,המאבק באי-צדק סביבתי התמקד
לאורך השנים בהגנה על המועדים להיפגע
ובפיצוי של מי שכבר נפגע .בין הסוגיות
הבולטות במאבק לצדק סביבתי בארה"ב ניתן
למנות צמצום פליטת מזהמים ,שיקום קרקעות
מזוהמות ( ,)brownfieldsמיקום אתרי הטמנה
ושימושים לא רצויים אחרים.

שלבי התפתחות היוזמה:

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :ארצות הברית
סוגיה סביבתית :צדק סביבתי ,שיקום קרקעות
תקופה :מאז 3002
מקור היוזמה :מאבק ציבורי  הכרה בזכותן
של קהילות להשפיע על התכנון והשיקום של
קרקעות מזוהמות  ניהול משתף של קואליציה

קידום צדק סביבתי בארה"ב נמצא באחריות
הסוכנות להגנת הסביבה ( .)EPAבנוסף קיימים
ארגונים מעורבים :מדינת ניו יורק ,מרכז פראט
גופים האמונים על הנושא בכל מדינה ומדינה.
בניו יורק ,קואליציה של  000ארגונים בברונקס
במדינת ניו יורק ,למשל ,הנושא הופקד בידי
מחלקה ייעודית במשרד להגנת הסביבה אשר
כלים מרכזיים :הכנסת נציגי הקהילה לתהליך
הוקמה בשנת  ,0888לאחר שבמשך שנים היה
קבלת ההחלטות ,תכנון בהובלת הקהילה,
הנושא נחלתם הבלעדית של ארגוני חברה
קואליציית ארגונים רב תחומית ,שיתופי פעולה
אזרחית .ארגונים אלו נאבקו להחמרת החקיקה
בין מגזרים ,תכנון מכיל
נגד מפעלים מזהמים ,להגברת מעורבות הציבור
בקבלת החלטות סביבתיות ולמאבק ב"גזענות סביבתית" שהוגדרה כפגיעה סביבתית בלתי-מידתית
באוכלוסיות מיעוטים שחורות והיספניות (.)0911 ,d, 0881
החקיקה בנושא שיקום קרקעות מזוהמות היתה ,בעיני מבקריה ,בעיקר ארגוני החברה האזרחית ,בלתי
מספקת מכיוון שהגדירה רק הטבות ל"מנקים מרצון" ולא הגדירה מהו מצב רצוי לקרקע משוקמת .מאבק
ציבורי של ארגונים שונים הביא ב 5113-להסדרה בחקיקה של קווים מנחים ותמריצים לשיקום קרקעות.
היבט משמעותי של החקיקה היה הגדרתם של אזורי – )BOA( Brownfield Opportunity Areas
שטחים בעלי ריכוז גבוה של קרקעות הדורשות שיקום .אזורים שהוכרזו כ BOA-נבחרו על ידי המדינה
מתוך הצעות שהגישו רשויות מקומיות והתארגנויות קהילתיות .לאחר ההכרזה זכו מגישי ההצעה לסיוע
מקצועי במטרה לערוך תכנון כוללני של האזור המיועד לשיקום .כמו כן ,התלוו לכך תמריצים כלכליים
לשיקום הקרקעות ולפיתוחן שניתנו ליזמים המיישמים את תכניות השיקום.
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אחת הקבוצות הראשונות שזכתה בהכרזת  BOAהיתה קואליציית ה Bronx River Alliance-לתכנון
מחדש של שפך נהר הברונקס בעיר ניו יורק 5.נהר הברונקס ,שבחלקו העליון עובר בכמה מהרשויות
העשירות במדינת ניו יורק ומתפקד כאזור נופש כפרי ,מגיע לשפך הדרומי שלו כשהוא מזוהם ,ולאורך
גדותיו בדרום רובע הברונקס קרקעות מזוהמות רבות .במשך עשרות שנים התקיים ברובע זה ריכוז של
תעשיות מזהמות ואתרי פסולת ואף פעל בו השוק הסיטונאי של העיר שמשך לרובע כמות עצומה של
משאיות מדי יום .עד לסוף המאה ה ,51-תהליכים של עליית מחירי נדל"ן וגלובליזציה הביאו ליציאתם
של רבים מהמפגעים משטח הרובע ,מה שהותיר בליבו חלקות גדולות של אדמות מזוהמות .פעולתה של
הקואליציה לשיקום רובע הברונקס נעשתה גם על רקע תהליכי פיתוח מואצים ברובע ,שהגבירו את
החשש לדחיקת הקהילות המוחלשות החיות בו לטובת אוכלוסיות עשירות יותר.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך
קואליציית  Bronx River Allianceהיא קואליציה רחבה הפועלת לשיקום נהר הברונקס ודרום רובע
הברונקס .בקואליציה חברים מעל מאה ארגונים קהילתיים מקומיים ,עמותות ,עסקים ,בתי ספר וגופים
ציבוריים .חברי הקואליציה מייצגים קבוצות שונות באזור ,בעלות גיוון דתי ,גאוגרפי ואתני .הגיוון הרב
מאפשר לקואליציה לפעול בנושאים שונים ובחלקים שונים של הרובע במקביל .הנהלת הקואליציה
מורכבת מנציגי ארגוני חברה אזרחית (מהווים רוב) ,נציגי הקרנות המממנות ,ונציגי גופים ציבוריים.
 ,Pratt Centerמרכז הפיתוח הקהילתי של מכון פראט הניו יורקי ,מלווה מבחינה מקצועית את פעילות
הקואליציה ובכלל זאת את ה .BOA-המרכז מספק סיוע הוליסטי הכולל אמצעי תכנון פיזי ואסטרטגי
וקידום מדיניות.
מתודולוגיית השיתוף
מטרה :להבטיח פיתוח עתידי של אזור דרום ברונקס ושיקום קרקעות מזוהמות באזור באופן שיתרום
לקהילות שסבלו ממפגעי העבר ויכלול אותן בתהליך ,ברוח עקרונות הצדק הסביבתי.
שיטה :עיקר הפעולה של הקואליציה נשענת על תהליך בניית הסכמות בין מגזרים שונים .הסכמות אלו
מהוות אלטרנטיבה לייצוג הקהילה בגופים רשמיים כגון ועדי רובע ,שעליהם נמתחת ביקורת כי הם אינם
דמוקרטיים באמת וכי קהילות עניות סובלות בהם מתת-ייצוג .הקואליציה החלה את דרכה (בסוף שנות ה-
 )81במאבקים נגד גופים מזהמים ,ובהתאם הארגונים השותפים התמחו בעיקר בפעולות לעומתיות כגון
הפגנות ותביעות משפטיות נגד מזהמים מהמגזר הציבורי והפרטי .כיום עם התמסדות הקואליציה ,ארגוני
הקהילה ממתנים את פעילותם הלעומתית ,ומפנים את הפעילות הציבורית לגיוס קבוצות פעילים מקומיות,
הלוקחות חלק בפעולות ניקיון ושיקום שאותן בונה הצוות האקולוגי.
הקואליציה מפעילה חמישה צוותים ,לפי תחומי מדיניות .כל תחום פועל באופן עצמאי ,והארגונים
האזוריים השונים מיוצגים בתחומים הרלוונטיים להם מבחינה גאוגרפית ונושאית .כל צוות נושאי מונהג
באופן עצמאי וקובע לעצמו קווי מדיניות ופעולה .הצוותים גם שולחים נציגים לוועד ההנהלה של
הקואליציה .תכנית הפעילויות השונות נבנות בשיתוף בין הצוותים במטרה לשקף את מלוא ההיקף של
פעילות הקואליציה.
צוות התכנון כולל נציגים מהארגונים השונים כמו גם אנשי מקצוע שכירים .הצוות עוסק

בתכנון מחדש של קרקעות ציבוריות באגן נהר ברונקס ,על פי עקרונות של תכנון מכיל ( inclusive
 ,)planningלהם מחויבת הקואליציה .תהליך התכנון המכיל נעשה בשיתוף נציגים מהקהילות
 5ארבעת הארגונים המייסדים של הקואליציה היו הזוכים ב .0OP -אלה הם The Point CDC :ארגון הפיתוח הקהילתי
המתפקד גם כמתנ"ס מקומי Sustainable South Bronx ,ארגון סביבתי מקומי ,עמותת אימהות מקומית Mothers on the
 ,Moveוארגון קהילתי-דתי לנוער .Youth Ministries for Peace and Justice
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הרלוונטיות המקבלים מעמד שווה למתכננים בקביעת מטרות הפיתוח ומגדירות והצרכים הקהילתיים.
מעבר לכך ,הצוות נדרש לבטא בתכנון הסביבתי את מערך הצרכים והשיקולים הרחב של הקהילה.
לדוגמה ,הבטחת תעסוקה לתושבי האזור בהקמת הפארקים החדשים ובהמשך גם בתפעולם ,וכן שילוב
התושבים בהפעלת מיזמים מסחריים בסביבת הפארק.
צוות השיקום האקולוגי משותף לאנשי מקצוע מתחום האקולוגיה ,נציגי גופי הציבור וארגוני

הסביבה השותפים בקואליציה .הצוות אחראי למספר תכניות ובהן שימור מינים ,ניהול משאבי מים,
עריכת תכניות ניהול סביבתי וביצוע מחקר מתמשך למעקב אחר מצב הנהר.
צוות פעילות ציבורית ( )Outreachאחראי להרחבת מעגל הפעילים והשותפים של הקואליציה

בקרב הקהילה.
תכנית החינוך של הקואליציה נשענת על יכולותיהם של חלק מהארגונים השותפים –מתנ"סים,

תנועות נוער ומוסדות חינוך עם תכניות הדרכה לכל הגילאים ,שיצרו שיתופי פעולה עם מוסדות קהילה
מקומיים .הפעילות החינוכית כוללת הפעלות ותכניות מחקר לבתי ספר ,בדגש על ערכי הטבע של הנהר
ועל הקשר בין שיקום סביבתי לצדק חברתי ברוח עקרונות הצדק הסביבתי.
צוות פעילויות הפנאי עוסק בהפיכת הנהר למרחב ציבורי הלכה למעשה .הצוות אחראי לארגון

אירועי חתירה ,רכיבה על אופניים וכדומה ,וכן סיורים מאורגנים בפארקים שלאורך הנהר.
הארגונים השותפים בקואליציה עמדו בפני האתגר של קידום חלוקה צודקת במסגרת ממסדית שמוכוונת
לפיתוח כלכלי ומשיכת השקעות לעיר .עצם הפעולה בתוך מסגרת זו יצר קונפליקט ,מכיוון שהעניין
הכלכלי הגובר בשכונות המשוקמות הביא לפגיעה בפיתוח הקהילתי .לצורך ההתמודדות עם קונפליקט
זה ,פותחה אסטרטגיה של מינוף ההתארגנות הקהילתית כך שלארגונים תהיה השפעה מהותית על קבלת
החלטות בפיתוח יזמי .זאת במטרה שמעורבות הציבור לא תיעצר בשלב התכנון הראשוני ("החזון") ,אלא
תימשך גם לאחר עליית הביקוש כך שהקהילה תהנה מפירותיו.
הקואליציה ,מעצם טבעה ,היא בעלת מבנה מבוזר ולא-היררכי ,השונה מהותית מגופי הממשל הרשמיים.
על מנת לזכות בהכרה פורמלית בזכויות הקואליציה בתהליך התכנון ,נדרשה בניית אמון מתמשכת מול
גופים ממסדיים ומול גורמים מהמגזר הפרטי .יחסים אלו הם בהכרח לא שוויוניים ,כאשר מרבית הכוח
נמצא בידי הממסד והיזמים הפרטיים נהנים מיתרון משמעותי של הון כלכלי וחברתי ,ביחס לארגונים
הקהילתיים .בהיבט זה ,לארגונים מקצועיים כדוגמת מרכז פראט שמור תפקיד חיוני – הם אלו המסוגלים
"לדבר בשפה של כולם" ולאזן את יחסי הכוחות בין המגזר הפרטי והקהילה.
תוצרים והשפעה






השתלבות ברשת הפארקים  :The Bronx Greenwayמשורת מאבקים נקודתיים לשיקום
קרקעות מזוהמות ,הקואליציה של נהר ברונקס הצליחה לאשר ולהקים בהדרגה רשת של שטחים
ירוקים לאורך הנהר.
גיוס תמיכה פוליטית  :לאורך השנים זכתה לתמיכה של סוכנויות הסביבה של המדינה ,כאשר
הזכייה במרכז ה BOA-היה השלב המכריע בכך .הצלחה פוליטית חשובה באה בדמות התמיכה
הבולטת של חבר הקונגרס המייצג את הברונקס ,אשר גייס לצורך הפרויקט תקציבי פיתוח
פדראליים.
פרויקטים אקולוגיים  :בין הפרויקטים הבולטים המקודמים בזמן האחרון על ידי הקואליציה ניתן
למנות בנייה של "סולמות דגים" לאורך הנהר ,פרויקט  Citizen Scienceלניטור איכות המים
לאורך הנהר (ראה עוד בנושא במקרה חקר  ,)7תכנון והקמה של מטה לקואליציה בקריטריונים
מחמירים של בניה ירוקה ,וכן זכייה במכרזים שונים של בניה ירוקה והסבת מבנים (.)retrofitting
בפרויקטים מועסקים בוגרי תכניות ההכשרה שמוצעות על ידי ארגון ,Sustainable South Bronx
עמותה שנמנית על מייסדי הקואליציה.
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מאבקים ציבוריים :הפעילות הציבורית של הארגונים לא פסקה .בשנה האחרונה ( )5104פעלה
הקואליציה לגייס תושבים להשתתף בתהליכי שיתוף ציבור של מחלקות התכנון בעיר ,וארגנה מחאה
ציבורית נגד הקמתו של מרכז לוגיסטי חדש באזור ,אשר מאיים להפוך את הישגי הניקוי והשיקום
של העשורים האחרונים.
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 .3שותפות ממסד-קהילה בתכנון ויישום עירוני סביבתי (מדאין ,קולומביה)
שלבי התפתחות היוזמה:

רקע
העיר מדאין ( )Medellinהיא השנייה בגודלה
בקולומביה ,עם קרוב ל 3-מיליון תושבים.
מדאין נודעה בעבר כבירת קרטל הסמים של
פבלו אסקובר ,ואופיינה באחוזי פשיעה
גבוהים באופן קיצוני .אותה אלימות ,שעדיין
נמשכת בחלקים מהמדינה ,הפכה את העיר
ליעד בולט עבור מהגרים מהאזורים הכפריים
של קולומביה .כתוצאה מכך ,אוכלוסיית העיר
והשטח הבנוי שלה גדלים בעקביות מזה
עשרות שנים ,כאשר קצב גידול האוכלוסין
עומד על  6%בשנה בממוצע .עיקר הגידול
הוא בשכונות הבלתי-פורמליות בשולי העיר,
אשר צומחות על חשבון הסביבה הטבעית
העשירה המקיפה את העיר ,ותוך פגיעה
במקורות המים שלה.

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :קולומביה
סוגיה סביבתית :מניעת זחילה עירונית
תקופה :מאז 3003
מקור היוזמה :תכנית הדגל לפיתוח עירוני-חברתי
של ראש העיר

מאז ראשית המאה ה 50-פועל הממשל
העירוני להתמודד עם הקשיים המאפיינים את
ארגונים מעורבים :חברת הפיתוח העירונית
העיר באמצעות מדיניות מקיפה של תכנון
( EDUוחברות עירוניות נוספות) ,מועצת השכונה
המשלב מטרות פיזיות עם עקרונות חברתיים
לתכנון ופיתוח
וסביבתיים .ההנחה העומדת ביסוד המדיניות
כלים מרכזיים :אורבניזם פדגוגי :מעורבות
היא כי שינוי משמעותי מחייב תמיכה פעילה
בתהליכי תכנון וביצוע ככלי להעצמה אזרחית.
של התושבים והסכמה רחבה על חשיבותו של
כל פרויקט לרווחת החיים של כלל תושבי
העיר .האתגר העיקרי שעמו התמודדה העיר היה הסדרת השכונות הבלתי-פורמליות .האופי האינטגרלי
של התכנון והפיתוח התבטא בפתרונות שנבחרו ,אשר סיפקו מענה למספר בעיות במקביל.
הגישה השתקפה בצורה ברורה בפרויקט המפורסם ביותר בעיר :קווי הרכבל החדשים .בפן הפיזי ,הקווים
משמשים כתחבורה ציבורית המקשרים את השכונות העניות ביותר למרכז העיר המבוסס .לצד התחנות
הוקמו מבני ציבור כספריות ומרכזי מוזיקה ,וסביב המבנים פותחו מרחבים ציבוריים ירוקים ,מטופחים
ובטוחים שכמותם היו מעטים מאוד בשכונות עד אז .בפן החברתי ,תחנות הרכבל ומבני הציבור סיפקו
תעסוקה לתושבי השכונות .אותם עובדים ,מעבר לתפקידם הרשמי ,הוכשרו לשמש גם כדמויות חינוכיות
עבור ילדי השכונה .המרחבים הציבוריים תוכננו ועוצבו יחד עם תושבים ,מה שתורם למחויבות הציבור
לשמירה על התחזוקה והביטחון בהם.
השינויים במדאין נשענים על חקיקה לאומית .ב 0880-נחקקה בקולומביה חוקה חדשה ,אשר זכתה לכינוי
"חוקת הזכויות" .לחוקה הייתה השפעה מהותית על אופן הניסוח של תכניות פיזיות בערים השונות,
בזכות שלושה עקרונות משמעותיים שעוגנו בה )0( :פיתוח קרקע חייב להיעשות לטובת החברה
והסביבה )5( ,לאזרחים הזכות להשמיע את קולם בעיצוב מדיניות עירונית )3( ,הרווחים מתהליכי עיור
יתחלקו באופן שווה באוכלוסייה.
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ב 5105-התחלף השלטון בעיר ,וראש העיר החדש בחר להמשיך את גישת "העירוניות החברתית" תוך
שימת דגש על ניהול הצמיחה העירונית .באותה שנה הוכרזה התכנית להקמת פארק טבעת עירוני גדול
בהיקף של  75קילומטרים .הפארק נועד בראש ובראשונה לשמש כחסם לזחילת השכונות הבלתי-
פורמליות על חשבון שטחי טבע ,בין השאר באמצעות פינוי של מעל  6,111יחידות דיור מאותם שטחי
הטבעת והסדרה של אזורי מגורים בלתי-פורמליים אחרים ,כולל שיפור תשתיות ונגישות באותם אזורים.
התכנית חילקה את השימושים המותרים בעיר לארבע טבעות ,מהפנים כלפי חוץ ,אשר רמת הפיתוח בהן
יורדת ככל שמתרחקים מהגרעין העירוני במרכז העיר:
.0
.5
.3
.4

טבעת פנימית (הקרובה ביותר למרכז העיר הניצב על גדת נהר) בה יוסדר הבינוי הקיים ,יוצעו
מגורים חלופיים לתושבים שיפונו ויוקמו מבני ציבור.
"מסדרון נגישות" לתנועת תחבורה ציבורית ,הולכי רגל ואופניים ,הקושר בין שכונות השוליים ובינן
לבין התחבורה למרכז העיר .המסדרון משמש כגבול בין האזורים הבנויים לאזורים הפתוחים.
רצועה לפיתוח סביבתי אינטנסיבי ,שבה ימוקמו מתקני חינוך ,נופש ,ספורט וחקלאות.
טבעת שימור סביבתי ,שבה יוגבל משמעותית הפיתוח וימוקמו פרויקטים של נקודתיים של שיקום
אקולוגי ,תיירות אקולוגית ושבילי הליכה ורכיבה מוסדרים ומאובטחים.

תרשים  :5חלוקת פארק הטבעת של העיר מדאין לטבעות .מקורBarrows et al. 2013 :
האזור שנבחר לשמש כפיילוט עבור פארק הטבעת מכונה קומונה  ,2או שכונת וילה הרמוזה .זוהי שכונה
בלתי פורמלית גדולה ,עם מעל  021,111תושבים ועם שיעורי עוני גבוהים ,המהווה מוקד מרכזי לקליטת
מהגרי פנים .מתוך  32,111יחידות הדיור בשכונה ,לפחות  01%בנויים בצורה בלתי-בטיחותית באזורים
המועדים למפולות בוץ.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך
 :EDUהחברה העירונית לפיתוח של מדאין .הגורם המרכזי במימוש מדיניות הפיתוח של העיר .החברה
אחראית על הפיתוח הפיזי של העיר ומשמשת יחד עם חברות עירוניות נוספות כזרוע המבצעת של
תכניות הפיתוח המשמעותיות של העיר .מעבר לתפקידה בתחום הפיתוח הפיזי ,ל EDU-סמכויות בתחום
הפ יתוח קהילתי .מדובר במקרה לא שגרתי שבו הזרוע היזמית של השלטון המקומי ממלאת תפקידים
חברתיים – כגון תכנון בשיתוף תושבים ובניית יכולות בקהילה – המזוהים לרוב עם החברה האזרחית.
המועצה לתכנון ופיתוח של קומונה  :8שכונת וילה הרמוזה שבשוליה מוקם הפיילוט של פארק הטבעת,
מיוצגת בתהליכי תכנון על ידי מועצה בת  35חברים ,אשר נבחרת ומוכרת על ידי הקהילה .המועצה
נפגשת באופן קבוע ומטפלת באמצעות תתי-ועדות בנושאים כגון סיוע לנשים או צעירים .בנוסף ,מדי
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תקופה מתקיימים בשכונה סדנאות ואסיפות ציבוריות בהן מציגים חברי המועצה את סוגיות השעה
ומקבלים משוב מהתושבים .למרות ההכרה הפורמלית במועצה ,לא פעם מעורבותה בנושאים תכנוניים
מגיעה מיוזמה פעילה של חברי המועצה עצמה ולא מגופי הממשל .המועצה יוצרת שיתופי פעולה עם
גופים מקצועיים כגון אוניברסיטאות ,סוכנויות או"ם הפועלות במדאין ועוד.
בין המועצה של קומונה  2לבין הגופים העירוניים האחרים ( ,EDUהעירייה ,גופי תכנון מטרופוליטניים)
קיימים יחסים מורכבים ,הנעים בין שיתוף פעולה לבין מחאה .חברי המועצה מוחים על כך שאינם
משותפים מספיק בקבלת החלטות וכי צרכי השכונה אינם באים לידי ביטוי במדיניות הפיתוח העירונית.
על רקע התכניות לפיתוח הטבעת בשטח השכונה ,פרסמה המועצה מסמך צרכים ודרישות המכסה שמונה
תחומים ,ובהם דיור קבע ,ניהול סיכונים ,ביטחון תזונתי ,מבני ציבור ועוד.
מתודולוגיית השיתוף
מטרה :שיטת העבודה של  EDUמכונה "אורבניזם פדגוגי" .את העבודה מנחה העיקרון לפיו אוכלוסייה
המושפעת מתכנית פיזית לוקחת חלק בכל שלביה :מתכנון וקבלת ההחלטות ,דרך הבנייה ועד הפעלת
המתקנים .כך ,התושבים "לומדים" את התכנית ומתחזקת אצלם תחושת ההזדהות והשייכות עם תוצריה.
תחושת השייכות היא משמעותית במיוחד בקרב תושבים השכונות הבלתי-פורמליות ,אשר חשים ניכור
לממסד שלא הגן עליהם מפני הפשע שנפוץ במקומות מגוריהם המקוריים .בהקשר זה ,המעורבות של
תושבים צעירים – בני נוער ומבוגרים צעירים – היא משמעותית במיוחד ,מכיוון שהם גדלו בשכונות
ומהווים את דור העתיד שלהן.
שיטה :אמצעי שיתוף רחבי-היקף הופעלו לאורך כל שלבי התכנון והביצוע:





מיפוי קהילתי :לצורך הערכת המצב הקיים בקומונה  ,2בוצע תהליך מיפוי קהילתי בהשתתפות 511
מדיירי השכונה.
תכנון משתף :לאחר ההכרזה על הפרויקט בסוף  ,5105חברת  EDUקיימה אירוע שיתוף ציבור
נרחב שבו השתתפו כ 0,011-תושבים משכונות השוליים של מדאין .משתתפי האירוע עברו הדרכה
מדורגת להצגת מטרות הפיתוח של הפארק והוסיפו משוב משלהם .האירוע תוכנן בצורה חווייתית
ומשחקית ,עם הדמיות דיגיטליות ופיזיות של הפארק ודיונים תוך כדי משחק.
ביצוע  :המעורבות המשמעותית ביותר של התושבים באה לידי ביטוי בעבודה .מעל  5,111איש
הועסקו בשנים האחרונות בבניית הפארק ,כולל נשים ומבוגרים .ההעסקה הינה מתמשכת ,וכאשר
מסתיים שלב בפרויקט ,התושבים יכולים להשתבץ לתפקיד אחר בשלב שאחריו.

תוצרים והשפעה
התכנית הכוללנית להקמת הפארק קיבלה מעמד חוקי בסוף  .5104הרכיב הראשון שנמצא בשלבי יישום
בתכנית הפארק הוא "שביל החיים" ( ,)Camino de la vidaאשר מקשר בין חלקי הקומונה (הרובע)
ועובר באזורי הטבע ש בשוליה .השביל נועד בראש ובראשונה לשיפור הנגישות בקומונה ,אך הוא מתפקד
גם לצרכ ים חינוכיים .נקודות הסברה לאורך השביל מספרות את סיפורן של הקהילות הכפריות ,תרבותן
ומסורתן ,כאמצעי להעברת המורשת לדורות הבאים שנולדו בעיר .נקודות אלה עוצבו ותוכננו ביחד עם
תושבי האזור ,וסלילת השביל עצמו בוצעה על ידי התושבים .עם זאת ,נציגי השכונה במועצה של קומונה
 2הביעו התנגדות ציבורית לתהליך התכנון המוצע .למרות הסכמות על צרכים בסיסיים כגון שיפור תנאי
החיים בקומונה ,המועצה טוענת כי תהליך השיתוף לא שיקף צרכים חשובים נוספים של הקהילות החיות
באזור ,כגון נגישות למזון ולשירותי ציבור בסיסיים .בעקבות אישור התכנית הכוללנית ,המועצה דורשת
שיתוף בתכנון המפורט של הפארק ושקיפות בכל הליכי התכנון.
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 .4מודל רב-מגזרי בהיערכות לשינויי אקלים בקהילות חוף בארה"ב
רקע

שלבי התפתחות היוזמה:

פרויקט  ,VCAPSראשי תיבות של תכנון
תרחישי פגיעות ,השלכות והתאמה
( Vulnerability, Consequences, and
,)Adaptation Planning Scenarios
פותח כיוזמה של גופים אוניברסיטאיים
הנתמכים על ידי קרן הלאומית למחקר ימי
של ארצות הברית.
בשנים האחרונות ,גופי מחקר רבים בארצות
הברית עוסקים בשינויי אקלים ובהשפעות
הגלובליות והמקומיות של שינויים אלה.
במהלך השנים ,נרשמו בארה"ב נזקים רבים
ואבדות בנפש כתוצאה מאירועי אקלים
קיצוני ,ובהם פגיעה כלכלית וחברתית
בקהילות חוף .אחת הבעיות שזוהו
בהתמודדות עם מקרי חירום כתוצאה מפגעי
מזג האוויר היא התקשורת הלקויה בין
הגופים ברמה המקומית וברמה הלאומית.
מקבלי החלטות בדרג הממשל המקומי אינם
נתמכים על ידי כוח אדם מתמחה לנושאי
אקלים ,ולא תמיד יש בידיהם נתונים בקנה
מידה רלוונטי לקהילותיהם.

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :ארצות הברית
סוגיה סביבתית :שינויי אקלים באזורי חוף
תקופה :מאז 3000
מקור היוזמה :הממשל הפדרלי :מענה לקול קורא
של מועצת המחקר הלאומית האמריקאית בנושא
היערכות לשינויי אקלים
ארגונים מעורבים :קרן המחקר של המכון הימי
הלאומי  ,NOAAאוניברסיטאות הנתמכות על ידי
הקרן ,רשויות מקומיות ,קהילות חוף.
כלים מרכזיים :בניית מודלים של תרחישים
ותגובות סביב שולחן עגול בשיתוף שחקנים שונים

לאור זאת ,המועצה הלאומית למחקר
בארה"ב קראה לפיתוח כלים חדשים לקבלת
החלטות סביבתיות .כלים אלו נדרשים
להביא לשולחן קבלת ההחלטות שחקנים מגוונים מהדרג המקומי ,ולגבות את התובנות שלהם בכלי מעקב
והערכה .הנחת המוצא של הפרויקט היא כי התמודדות עם שינויי אקלים מחייבת פיתוח של גוף ידע מדעי
מקיף ,שיטמיע גם תוצרים מתוך הידע והמומחיות של גורמי קהילה כגון רשתות תקשורת ,ניסיון מקומי,
רגישויות תרבותיות ומבני ממשל פורמליים ולא-פורמליים .זאת ,לצד בעלי הידע המדעי הרלוונטי.
מאז החל הפרויקט לפעול בשנת  ,5100נערכו במסגרתו תהליכי היערכות ותכנון שיתופיים ב 05-רשויות
מקומיות ממעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה .הרשויות ממוקמות לאורך החוף המזרחי של ארה"ב ,ממיין
בצפון ועד אלבמה בדרום ,וכן באלסקה .גודל הרשויות נע בין עיירות קטנות של כ 0,111-תושבים לבין
רשויות מטרופוליניות ענקיות כעיריית בוסטון .הנושאים הסביבתיים שהפרויקט מספק להם מענה הם
כוללים התחממות של מי ים ,סכנת שיטפונות ,היערכות לסופות טרופיות וסחיפת קרקע.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך
פרויקט  VCAPSפועל בהובלת מכון מחקר עצמאי ללא מטרות רווח .העומדים מאחורי היוזמה הם
מדענים מתחומי האקלים ,הסביבה והחברה העובדים במכון .שירותי הפרויקט ניתנים לרשויות מקומיות
במימון משותף ממענקים של הקרן הלאומית למחקר ימי ,אוניברסיטאות המעורבות בפרויקט ,וגופים
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ציבוריים המזמינים את יישום הפרויקט בתחום השיפוט שלהן .בחלק מהמקרים המוטיבציה לעריכת
תהליך התכנון המשותף הייתה סטטוטורית ,כחלק מחובת עריכת תכנית היערכות לשעת חירום .במקומות
אחרים קודמה היערכות כזו באופן וולונטרי על ידי רשויות שזיהו איום סביבתי משמעותי בשטחן.
מתודולוגיית השיתוף
המטרה :בניית מודל גרפי
המתאר את מכלול הקשרים בין
השפעות סביבתיות ,תגובות
אנושיות ותוצאות סביבתיות או
כלכליות באזור הגאוגרפי
תרשים  :2דוגמה למודל  ,VCAPSבאדיבות Thomas Webler
המוגדר (תרשים .)6
משתתפים :דגש מושם לאורך כל התהליך על עבודה קבוצתית .מספר המשתתפים שונה ממקום למקום
ונע בין  6ל , 52-כאשר באופן תיאורטי ניתן לערוך את התהליך גם בקבוצות גדולות יותר .המשתתפים
לומדים יחד את הסוגיות המדעיות ,בוחרים באילו תרחישי מדיניות להתמקד ,סוקרים יחד את הידע
המקומי והעמדות השונות של כל המשתתפים ,מאפיינים את האיומים והחולשות של האזור ולסיום מזהים
חלופות ומפרטים את המשאבים הנחוצים ליישומן .המודל נבנה בהדרגה במהלך דיון מובנה ,ומאפשר לכל
המשתתפים למקם את מעשיהם וצרכיהם בהקשר רחב יותר הכולל גם את עמדתם של השחקנים האחרים
ו גם את ההקשר הסביבתי הרחב .התרשימים הסופיים מאירים בצורה ברורה כיצד התערבויות אנושיות,
בין אם של מוסדות או של אנשים פרטיים ,יכולות לצמצם נזקים במקרי משבר.
השיטה :המכון המוביל את הפרויקט פועל כגורם מתכנן ,מחנך ,משתף ,ומגשר כאחד .מעבר לתהליך
התכנון המסופק כמוצר-מדף לכאורה ,הסיוע לקהילה המקומית מתבטא בשני היבטים נוספים :ראשית,
הוא כולל הדרכה מקצועית המותאמת במיוחד לסוגיות הרלוונטיות למקום ,ולעיתים משתנה ומותאמת
תוך כדי התהליך ,כמענה לסוגיות העולות מהשטח .שנית ,האופי הדיאלוגי ,השיתופי ,והדמוקרטי של
התהליך שונה בצורה מהותית מתהליכי  Top-downקלאסיים ,בכך שכל המשתתפים בו מקבלים מקום
שווה בניסוח המודל ,ללא קשר למעמדם הרשמי .גישה זו מסייעת לבניית הסכמות בין שחקנים ברמה
המקומית ,ולגיבוש תחושת בעלות ואחריות משותפות בקרב כל המעורבים.
שלבי העבודה של  VCAPSהם כדלהלן:
שלב א' :הכנה  .עם הכניסה לעבודה ברשות כלשהי ,מגייסים אנשי הצוות גורם מקומי המשמש כמוביל
( )championמקומי לפרויקט .המוביל האידיאלי הוא אדם המעורה היטב ברשות ומכיר את כל בעלי
העניין הרלוונטיים בנושא הנבחר .לרוב מדובר באיש מקצוע מתוך הרשות המקומית .בחלק מהמקומות,
איתור המוביל המקומי נעשה בסיוע נציגים מקומיים של קרן המחקר ,הפועלים בשגרה בנושאי אקלים
באזור .המוביל מסייע לאנשי הצוות במיפוי המצב הקיים :מידת המוכנות לשינויי אקלים ,פירוט התכניות
הרלוונטיות לנושא ועוד.
הצוות מקיים ראיונות עם  01-51בעלי עניין בולטים שזוהו בסיוע המוביל המקומי .באמצעות הראיונות,
חברי הצוות מזהים עמדות מרכזיות ברשות :אילו סוגיות מדאיגות את התושבים ,מה ניסיונם הציבורי
בנושא שינויי האקלים ואילו פתרונות נוסו או רצוי לנסות לדעתם .בשלב זה מזוהים השחקנים
הרלוונטיים להשתתפות בתהליך המיפוי עצמו ,ומוגדר היקף העבודה בהתאם ליכולות ,לצרכים ולהיענות
המקומית.
שלב ב' :סדנאות מיפוי המודל .היקף הסדנאות נע בין יום עבודה אחד ,ארוך ומרוכז ובין סדרה של
מפגשים שיכולים להתפרש גם על שנה שלמה .המפגש נפתח בהדרכה בנושאי השפעת שינויי אקלים
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אותה מעבירים אנשי צוות  VCAPSהרלוונטיים .המומחים מציגים את הידע המדעי הרלוונטי לנושא
השפעות סביבתיות וחברתיות בצורה נגישה מבלי להתמקד בשלב זה בנתונים הנוגעים לאוכלוסייה
המקומית .זאת במטרה שלא להכווין מראש את הדיון לכיוונים מסוימים ולאפשר לסוגיות מקומיות לעלות
מדברי המשתתפים .בהמשך מבוצעת הדרכה על כלי התרשים" .אוצר המילים" של המודל הוא מצומצם
מאוד ,וכולל חמישה מרכיבים בסיסיים:






גורם מערער המהווה את נקודת המוצא של התרחיש
גורמי הקשר טבעיים כגון טמפרטורה וגורמי הקשר אנושיים כגון מגבלות כלכליות
תגובות של שחקנים שונים :גורמי ממשל ,אנשים פרטיים ,בעלי עסקים וכולי.
תוצאות סביבתיות מידיות
השלכות ,בין אם רצויות או בלתי-רצויות ,על הסביבה ,החברה והכלכלה.

החלקים השונים של התרשים נבנים במהלך דיון מודרך .המנחים עושים שימושי בכלים מוכרים מעולם
הדרכת הקבוצות ,כגון סבב מעגלי ,שאלה מנחה למיקוד נושא השיחה ,ריכוז סוגיות שעלו ב"לוח
רעיונות" ממוחשב וכדומה .באופן עקרוני ,המודל נבנה בשלבים לפי סדר לוגי – גורמים ותוצאות .עם
זאת ,מטבעו של הדיון הדברים אינם עולים בהכרח לפי סדר זה .לכן ישנה הקפדה על שמירת כל
הרעיונות שעולים על מסך העבודה ושילובם בהדרגה בתוך התרשים .הכלי הדיגיטלי מאפשר לשנות את
תרשים הזרימה תוך כדי הדיון ,להוסיף שלבים באמצע ,להוסיף את כל הגורמים המספקים הקשר רחב
לסוגיה .התוצאה היא שילוב של כל נקודות המבט והפעולות של המעורבים ,היוצרות יחד תמונה מוסכמת
של המציאות.
בסיום העבודה על המודל ,התוצרים עוברים עיבוד אחרון אצל אנשי צוות  .VCAPSהמודל השלם נשלח
בחזרה למשתתפים לצורך קבלת הערות ,חידוד וקבלת הסכמת המשתתפים כולם .בחלק מהמקרים שלב
זה מבוצע כמפגש השלמה פנים אל פנים של קבוצת המשתתפים.
שלב ג' :דיווח .הצוות עורך דו"ח המבוסס על התרשימים שהופקו .בדו"ח מפורטים התרשימים וניתן
הסבר על מרכיביהם .הדו"ח מפרט את נקודות התורפה שזוהו במיפוי ,ואת אמצעי ההתערבות האפשריים
לנוכח המשאבים והחקיקה הקיימת ברשות .המלצות מעשיות ניתנות להתמודדות עם מצבי חירום בזמן
אמת ולהיערכות לשינויים ארוכי טווח .הדו"חות שמופקים נשלחים בחזרה למשתתפים ולרשות ומוצגים
ברשת באופן פתוח לציבור.
תוצרים והשפעה




מודל הערכות לסיכונים :התוצר המרכזי הוא המודל הגרפי המשמש ככלי תכנוני-מקצועי שנועד
לסייע לרשות המזמינה להכין תכנית לשעת חירום או להתמודד עם סיכונים טבעיים תוצרי אקלים
איתם מתמודדת אותה רשות מקומית.
השפעה על מדיניות :במקומות שבהם תהליך המיפוי בוצע משיקולים סטטוטוריים ,ההמלצות
משולבות בתכנית ניהול הסיכונים המקומית .בבוסטון ,למשל ,בוצע ב 5105-תהליך רחב היקף
להערכת סיכונים שונים – מהצפות ועד גלי חום קיצוניים .תוצרי תהליך  VCAPSשולבו כנספח
לתכנית החומש הע ירונית להתמודדות עם סיכונים ,העומדת לפני אישור מועצת העיר .במקומות
אחרים ,זיהו אנשי הצוות כי התהליך סייע למקבלי ההחלטות לקבל ולהבין בצורה טובה את עמדותיו
של הקהילה שבראשה הם עומדים ,וסייע להעלות את המודעות של חברי הקהילה לאחריותם
האישית כחלק מההיערכות לשינויי אקלים.
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 .5קמפיין סינגור אינטרנטי בינלאומי לקידום מדיניות אקלימות חדשה350.org :
רקע
שינויי האקלים של העשורים האחרונים
באים לידי ביטוי בין היתר בהתחממות של
האטמוספירה ,המסת קרחונים ,מצבי קיצון
ואסונות בשל מזג האוויר ,התחמצנות
האוקיינוסים וחשש לעליית גובה פני הים.
הגידול בשריפת דלקים המשחררים גזי
חממה היא הסיבה העיקרית לעלייה בכמות
הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה מרמה של
כ 572-חלקיקים למיליון ( )ppmלפני
המהפכה התעשייתית לרמה של כ400 ppm-
כיום .מחקר משנת  5117שנערך בנאס"א
קבע כי חציית הרף של  350 ppmהיוותה
נקודת מפנה שהפכה את אקלים הכדור
למסוכן לאנושות .רף זה של 350 ppm
הוכר בהמשך גם על ידי מדענים בכירים
באו"ם.
בהשראת ממצאים אלה ,הקימו ב5112 -
החוקר האמריקאי ביל מקיבן ()McKibben
וקבוצת סטודנטים את ארגון .350.org
הארגון סימן כמטרה מרכזית את הורדת
ריכוז החלקיקים באטמוספירה בחזרה לרמה
בטוחה של  ppp 321על ידי צמצום
השימוש בדלקים מאובנים (נפט ,פחם ,גז
טבעי) ,שהם האחראים העיקריים לפליטת
פחמן דו-חמצני לאטמוספירה.

שלבי התפתחות היוזמה:

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :ארצות הברית ורשת גלובלית
סוגיה סביבתית :צמצום פליטות פחמן
תקופה :מאז 3002
מקור היוזמה :חוקר ופעיל סביבתי אמריקאי בסיוע
סטודנטים ,אשר פעלו לעידוד מחאה עולמית
ארגונים מעורבים 350.org :ומאות התארגנויות
מקומיות ברחבי העולם
כלים מרכזיים :תיאום וריכוז פעילות מחאה
באמצעות הרשת ,הנגשת חומרי הסברה ומחאה,
קמפיינים נושאיים ,אירוע מחאה מסונכרנים

מעורבות החברה האזרחית בתהליך
פעילות התנועה החלה ב 5112 -כצעדה מקומית בארה"ב ,אך בשנים לאחר מכן התרחבה לפעילות ב-
 022מדינות ולסדרה של אירועי מחאה והסברה ברמה ארצית ובינלאומית .מראשית הדרך מיתג את עצמו
 350.orgכתנועת גלובאלית לשינוי אקלים ( )global climate movementולא כארגון .הסיבה לכך
היא אופן הפעולה המבוזר וההמוני ,המתבסס על התגייסות של קבוצות מקומיות הפועלות באופן עצמאי,
אך מכוונות למטרה דומה .הנהלת התנועה ממוקמת ברובה בארצות הברית ,אך ישנם עובדים בשכר גם
במדינות נוספות ברחבי העולם .התיאום והתקשורת בין זרועות התנועה בעולם מתאפשר באמצעות
פעילות מתמשכת ברשת האינטרנט .עיקר נפח הפעילות נשען על קבוצות של מתנדבים או על שיתופי
פעולה נקודתיים עם ארגונים אחרים.
בהתאם לאופי הגלובלי של הבעיה ,הבינו חברי התנועה שהשגת המטרה מחייבת התגייסות כלל עולמית
לשינוי משק האנרגיה .שיטות הפעולה מתמקדות אם כן ביצירת לחץ ציבורי ופוליטי על מנהיגי מדינות
באמצעות קמפיינים מקוונים והתארגנות קהילתית .שיטת הפעולה העיקרית של הארגון היא המחאה
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הציבורית ,הנעה בין עצרות המוניות במקומות ציבוריים לפעולות "שיבוש" במוקדי כוח של הכלכלה
העולמית והמקומית דוגמת  s1 fhpalfוהפגנו פתע .תעשיית הדלקים האחראית להידרדרות משבר
האקלים היא בעלת כוח עצום בכלכלה העולמית ,והתנועה מבקשת להציב מולה כוח נגדי .כוח כזה יכול
להיווצר רק מהתארגנות ציבורית-פוליטית רחבת היקף והתגייסות המונית של אזרחים שידרשו פתרונות
אלטרנטיביים לאספקת צרכי האנרגיה ברמה הלאומית והגלובלית.
המשאבים שהתנועה מספקת לחבריה ושותפיה אינם כספיים אלא באים לידי ביטוי בכלים טכנולוגיים,
סיוע בהתארגנות ,כתיבת חומרי הסברה ,ייצוג בתקשורת ובניית יכולות ארגוניות .המייסד מקיבן משמש
לרוב בתור "הפנים" של התנועה בתקשורת ,אך למעשה מרבית הפעילות היא של ארגונים שותפים
הניצבים בחזית של מאבק כזה או אחר .ייתכן והישגה הבולט של התנועה הוא שינוי השיח ,וההחדרה של
המספר  321לתודעת העוסקים בתחום ,וביניהם סוכנויות האקלים של מדינות רבות.
מתודולוגיית השיתוף
מטרה :חיבור ותיאום בין קבוצות מקומיות ,המתאגדות יחד לפרקים לצורך קמפיינים בינלאומיים
בנקודות מפתח.
שיטה :התנועה עושה שימוש רב ברשת – באתרים רשמיים של קמפיינים שונים או של התנועה בכלל,
וברשתות החברתיות.








אתר אינטרנט :אתר התנועה מתורגם לשבע שפות שונות (אנגלית ,ספרדית ,רוסית ,פורטוגזית,
וייטנאמית ,צרפתית וגרמנית) ומציע ארגז כלים להתארגנות ראשונית והדרכה עבור פעילים
מקומיים מיבשות שונות המעוניינים לקחת חלק בתנועה .ההדרכה כוללות הגדרה של אופי
ההתארגנות האופטימלית ברמה המקומית :על הקבוצה להיות מובלת על ידי קבוצה מצומצמת (2-01
איש) ,להיפגש בתדירות קבועה ולגלות נכונות לשתף פעולה עם הפעילות הגלובלית של התנועה.
עבור הקבוצות החדשות מוצעים חומרי הדרכה להתארגנות – כיצד לארגן מפגש ראשוני ,כיצד
לארגן הפגנה ,כיצד למשוך את תשומת הלב התקשורתית וכדומה .עבור אנשים המבקשים להשתלב
בפעילות קיימת ,מוצגת באתר התנועה מפה של קמפיינים או ארגונים שותפים הפועלים בקרבתו.
ניסיון קודם באקטיביזם :התנאי להשתלבות קבוצה מקומית בתנועה הוא כי המייסדים יהיו בעלי
ניסיון כלשהו בפעילות קודמת של  ,350.orgויזדהו עם המטרות המוצהרות של התנועה .תנאי זה
מגב יל לכאורה את פוטנציאל ההתרחבות של התנועה ,אך מבטיח כי מצטרפים חדשים יכירו את
הרוח וסגנון הפעולה ,ובכך תישמר אחידות מסוימת בתוך תנועה מבוזרת.
חומרי הסברה :כלי חשוב בהפצת רעיונות הארגון הוא סרטים המשמשים לגיוס משתתפים לקבוצות
חדשות או להרחבת מעגל הפעילים .ברוח סרטים כגון "אמת מטרידה" של אל גור ,חברי התנועה
הפיקו סרטוני הסברה המפרטים את הסוגיות הסביבתיות ,מפריכים טענות-נגד של מכחישי שינויי
אקלים ומעוררים השראה דרך דוגמאות לפעולות "שיבוש" מוצלחות.
קמפיינים נושאיים :סוגיות מרכזיות שמזוהות על ידי  321כקריטיות לצמצום פליטות הפחמן
מוגדרות כקמפיין ייעודי המאפשר התארגנות זמנית ואינטנסיבית לצורך השגת שינוי.
 oקמפיין בולט בימים אלו מתמקד במשיכת השקעות מדלק מאובנים ככלי להחלשה כלכלית
של תעשיית הדלקים .הקמפיין מתמקד בפעילות הסברה ומחאה מול אוניברסיטאות
המחזיקות במניות אנרגיה בתיקי ההשקעה שלהן במישרין או בעקיפין דרך אג"חים או
קופות גמל .הבחירה לפעול בקמפוסים נעשתה מתוך הבנה ששם לקבוצות פעילים יש
השפעה רבה באופן יחסי על הרכב ההשקעות ,בוודאי בהשוואה למגזר הפרטי .בקמפיין זה
נעשה שימוש רב באמצעי "שיבוש" כהפגנות פתע והפרעה לאירועים וכנסים.
 oקמפיין בולט אחר ,בארצות הברית ,התמקד בצינור הנפט  ,Keystone XLשהרחבתו
עומדת במוקד מאבק ציבורי .במקרה זה ,הפעילות המקומית מוקדה בנציגי הציבור
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המקומיים ובמיוחד בנשיא אובמה ובמתמודדת הבולטת לנשיאות מהמפלגה הדמוקרטית,
הילרי קלינטון .בקמפיין זה נעשה שימוש גם באמצעים "מסורתיים" של מחאה ,כגון שליחת
מכתבים מתואמת לבית הלבן.
הפגנות ואירועים מסונכרנים :הערך המוסף של פעילות  321מגיע מהיכולת להניע המונים
לפעילות מסונכרנת במרחב הציבורי ,ברשת או בכנסים עולמיים.
 oמחאה בינלאומי מבוזרת :האירוע המרכזי הראשון של התנועה התקיים לפני כנס COP-
 ,15פסגת האקלים של האו"ם בשנת  .5118התנועה וארגוניה השונים פעלו להטמיע את
המודעות למספר  321בציבור ובקרב משתתפי הכנס באמצעות כ 2,111-אירועים מקומיים
שהתרחשו בו זמנית ברחבי העולם ,במה שהוגדר על ידי רשת  CNNכהפגנה הנרחבת
ביותר בתולדות כדור הארץ .סדרה של אירועים עולמיים מהסוג הזה התקיימו לאחר מכן ב-
 5105 ,5101ו ,5104-לרוב בתאריכים נוחים לפרסום כמו ה.01/01/01-
 oסדנאות מרוכזות לפעילי התנועה :בנוסף לליווי האינטרנטי ,הארגון קיים אירוע הדרכה
מקצועית ולמידה עבור נציגים מכל מוקדי הפעילות בעולם .אירוע Global power shift
משנת  5103כינס יחד כ 211-פעילים לצורך בניית תכנית פעולה מתואמת ,במה שהוגדר
כ"שלב ראשון" .השלב השני מתקיים במדינות המוצא של הפעילים ,בהתאם למודל הפעולה
שנבנה בכנס.

תוצרים והשפעה





עד כה לא הושגה בלימה ברמת ה CO2-באטמוספירה .עם זאת ,ההישג הבולט הראשון של התנועה
הוא ההכרה במספר  321בקרב כל העוסקים בתחום .הפעילות ב 5118-סביב פסגת  COP-15הפכה
את המספר לשגור בפי רבים והביאה להכרה ביעד של  350 ppmעל ידי נציגי  005מדינות.
הפעילות סביב צינור  Keystone XLתרמה להעלאת המודעות ברחבי ארצות הברית לנושא,
ואילצה את המפלגה הדמוקרטית להתייחס לנושא במרוצים לנשיאות של  5105ו.5106-
ההישג המשמעותי ביותר של קמפיין משיכת ההשקעות נרשם בחודש אפריל  :5102קבוצת המדיה
של הגארדיאן האנגלי הודיעה כי תמכור את אחזקותיה בחברות אנרגיה מבוססת פחם ,נפט וגז .היקף
ההשקעות של הכולל הקבוצה עומד על יותר מ 211-מיליון ליש"ט.
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 .2שינוי תודעתי-קהילתי לאורח חיים מקייםTotnes Transition Network :

רקע

שלבי התפתחות היוזמה:

טוטנס ( )Totnesהיא עיירה בת כ8,111-
תושבים במחוז דבון שבדרום-מערב
אנגליה .העיירה בת מעל אלף שנה שימשה
עד בוא המודרניזציה כעיירת שוק .בשנות
ה 71-נודעה העיירה כמוקד של תרבות-נגד
היפית ,בזכות ריכוז גדול יחסית של פעילים
ויוזמות סביבתיות .עם זאת ,מרבית
האוכלוסייה בעיירה היא עדיין כפרית
ושמרנית יחסית ,עם שיעורים גבוהים
מהממוצע של קשישים ,נכים ומקבלי
הבטחת הכנסה.

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :אנגליה

בשנת  ,5116הקים רוב הופקינס ,מרצה
לפרמקלצ'ר ויליד העיירה ,ארגון מקומי
לצמצום צריכת האנרגיה ברמה המקומית.
תקופה :מאז 3002
הארגון המקומי נוסד בעקבות הקרנה
מקור היוזמה :מרצה לפרמקלצ'ר שאירגן את תושבי
פתוחה לציבור של סרט העוסק בסוף עידן
עיירת הולדתו ובהמשך פעל להקמת תנועה עולמית
הנפט .באמצעות הארגון ,הופקינס ביקש
להיערך להתמודדות עם הבעיה הידועה כ-
ארגונים מעורבים :רשת של מעל אלף התארגנויות
 – peak oilהרגע שבו אספקת הנפט
 Transitionבעולם
העולמית לא תוכל להמשיך ולעמוד
כלים מרכזיים :עידוד זהות מקומית ,יצירת תמריצים
בביקוש ,ומחירי האנרגיה יאמירו .ההכנה
לשינוי התנהגות ,פעילות קהילתית יצירתית" ,מרחב
לרגע זה צריכה לדעתו להתבצע קודם כל
פתוח"" ,קפה עולם"
ברמה המקומית .אם עד עידן המהפכה
התעשייתית ידעו עיירות כדוגמת טוטנס
לכלכל את עצמן באופן מלא על בסיס אספקה מקומית של מזון ,אנרגיה ,ותעסוקה ,יש לשאוף לכך
שעצמאות זו תשוב ותתקיים.
סוגיה סביבתית :צמצום התלות בנפט

מעורבות החברה האזרחית בתהליך
החברים המייסדים ,רובם בעלי השכלה גבוהה מהממוצע באזור ,שאפו בתחילה להכין תכנית אסטרטגית
לצמצום מתמשך של צריכת האנרגיה בעיירה .בהדרגה ועם התרחבות מעגלי הפעילים ,החלוקה לנושאי
מדיניות שונים התפתחה לכדי חלוקת הפעילות לתחומים שונים.
האופי הקהילתי של התנועה מכת יב גם את גישתה לסוגיות של קידום מדיניות והעלאת מודעות .עיקרון
בסיסי של היוזמות הוא להציע חלופות מושכות לאורח החיים הנוכחי ,כאלו שיכולות להפוך בהדרגה
לזרם המרכזי של התרבות המקומית .החדשנות ברמה המקומית אמורה בהדרגה להנביט נכונות רחבה
יותר לצורות חיים ומערכו ת כלכליות אלטרנטיביות .יוזמות מסוג זה כוללות צריכת מזון מקומי ,משק
אנרגיה חלופי וקהילתי ,מערכות מטבע מקומיות ובנייה ירוקה.
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הארגון המקומי בטוטנס( Transition Town Totnes ,ובקיצור ,)TTT :רשום במקביל כעמותה
וכחברה בע"מ .עיקר התקציב של  TTTמגיע מתרומות וגיוס כספים ממקורות ציבוריים .בין 5116-
 5101גייס הארגון מעל  721,111ליש"ט מקרנות פילנתרופיות למימון הפעילות .התקציב הגדול ביותר
גויס מקרן ממשלתית לצמצום צריכת אנרגיה ( ,)LCCCהמממנת יוזמות מקומיות לחדשנות בתחום.
הזרוע המסחרית של הארגון אינה חושפת את תקציבה.
היוזמה נהנית מתמיכה רחבה מאוד בקרב הקהילה המקומית ובקרב הרשות המקומית ,עם שיתופי פעולה
בקידום יוזמות בנושאי תכנון ,כלכלה ואנרגיה חלופית .אך בעוד בעיירה עצמה נתפס הארגון כגוף
קהילתי מכובד ,בדרגי השלטון האזוריים העיירה נמצאת במיעוט משמעותי .במועצת מחוז דבון ,אליו
שייכת העיירה ,היא מיוצגת על ידי  4חברי מועצה ממפלגת הירוקים ומרשימות עצמאיות ,בעוד רוב
מוחלט של חברי מועצה אחרים הם חברי המפלגה השמרנית .עובדה זו הגבילה במשך השנים את
ההתרחבות של יוזמות מטוטנס לאזור ,והייתה מוקד למאבקים סביב סוגיות של תכנון המצויות בסמכות
השלטון האזורי.
הארגון שהקים הופקינס היווה את הבסיס להקמתה של ה ,Transition Network-תנועה שהיא רשת
של התארגנויות קהילתיות הפועלות לחיזוק החוסן המקומי .רעיון ה transition-מבוסס על הגדרה
מחודשת למושג "חוסן" לא כמוכנות לאסון אלא כחברה בת-קיימא ,בעלת שליטה מלאה על הפקת המזון
והאנרגיה שלה ,לצד מסוגלת לקיים צמיחה מקומית.
מתודולוגיית השיתוף
מטרה  :יצירת שינוי בהרגלים הסביבתיים של הקהילה .ההנחה היא כי הדרך לשינוי חברתי עוברת
בהשגת שינוי אישי .על מנת שחברי קהילה יתמכו בכלכלה או אנרגיה אלטרנטיביות ,עליהם להרגיש כי
מדובר בשינוי חיובי שיתרום לשיפור אורח חייהם.
משתתפים  :מתנדבים מקרב הקהילות המקומיות לוקחים חלק ביוזמות נושאיות לפי רצונם .התנועה
שואפת להרחבה מתמדת של מעגל המשתתפים בתהליכי השינוי ,בין אם באמצעות מתודות לשיתוף
ציבור רחב היקף ,או דרך הנהגה דמוקרטית ומבוזרת בין יוזמות ספציפיות .פעילות רשת הTransition-
מתבססת באופן כמעט מוחלט על רשתות קהילתיות בלתי-פורמליות ועל ארגוני חברה אזרחית .היחסים
הרצויים עם השלטון הפורמלי הם סוגיה לא פתורה בתנועה :מצד אחד ,האופי האלטרנטיבי של התנועה
נשען על ההנחה כי מבני הכלכלה הקיימים עתידים להתפרק עם עליית מחירי הנפט ,ואיתם ישתנו גם
מערכות הממשל הקיימות .לפיכך יש להשקיע בביסוסן של מערכות ממשל עצמאיות שיתקיימו במנותק
מהמערך הקיים .מצד שני ,מדובר בתנועה פרגמטית שאינה מחפשת להתבדל מהזרם המרכזי אלא
להשתלב בו .לאור ז את ,במקומות שונים מקודמים שיתופי פעולה שונים עם השלטון המקומי והמרכזי,
ונציגים של התנועה פועלים לקידום יוזמות לחוסן קהילתי וכלכלה אלטרנטיבית גם ברמה הלאומית .כך
או כך מקפידה התנועה לשמור על זהות א-פוליטית במובהק.
שיטה :תהליך הבניה של התארגנות מקומית מחולק לחמישה מרכיבים יסודיים ,המובאים בחוברת
ההדרכה של הרשת העולמית
א .הקמה  .בשלב זה מושם דגש רב על יצירת האופי הקהילתי של התארגנות ,במטרה להבטיח כי
היוזמה המקומית תתפתח ברוח מכילה ,מכבדת ויצירתית ,הפתוחה לכל אחד בקהילה .במקביל
ההדרכה של שלב זה כוללת כלים מעשיים להתארגנות – הגדרת קנה מידה מתאים ,בניית תכנית
הקמה מסודרת ,תיעוד ,פרסום וכדומה.
ב .העמקה  .השלב השני עוסק ביישום ראשוני של יוזמות מקומיות ,בדגש על יוזמות בנות-יישום
ובעלות נראות גבוהה ,אשר ימשכו משתתפים נוספים :הקמת גינות קהילתיות ,שיקום מרחבים
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ציבוריים וכדומה .בנוסף מוצע להקפיד על מרכיבים של ניהול בר קיימא :תהליכי רפלקסיה ,ניהול
עומס הפעילות ולמידה מהצלחות ומכשלונות.
ג .חיבורים  .מרכיב זה מתייחס ליצירת הקשרים החיוניים לצורך קיום היוזמה :לקבוצות קהילה
מרכזיות (בראשן צעירים) ,לרשת הקהילות הארצית והעולמית ולהנהגה מקומית .בשלב זה מושם
דגש על גיבוש תשתית לתיעוד ההיסטוריה המקומית באמצעים כתיעוד מילולי ואמנותי.
ד .בנייה  .לאחר ביסוס יוזמות ברמה המקומית ,מוצע להתקדם לפיתוח תכניות ארוכות טווח ולשאוף
להגדיל את קנה המידה של הפעילות .בשלב זה יש להתמודד עם סוגיות של בעלות קהילתית על
נכסים ומשאבים ,פיתוח תשתיות חיוניות ,גיבוש כלכלה מקומית וכדומה.
ה .חלומות  .המרכיב האחרון מתייחס לאופי המתמשך ,ויש שיאמרו האוטופי ,של התנועה .לשמירה על
התפתחות בלתי פוסקת נדרשים תהליכי למידה ,גיבוש חזון ותמונת-עתיד המתייחסת לתנועה
בצורתה הגלובלית.
שני כלים מוכרים מעולם שיתוף הציבור משמשים באופן מסורתי את יוזמות ה transition-המקומיות:
"המרחב הפתוח" ( )Open Spaceו"-קפה עולם" ( .)world-cafeמדובר בטכניקות לקבלת משוב
ויצירת שיחה בצורה יחסית בלתי-מובנית" .המרחב הפתוח" מאפשר לכל אדם המעוניין בכך להשתתף
בתהליך ולהביע א ת דעתו בנושאים מובנים ,או בנושאים לבחירתו .השיחה מתקיימת בקבוצות קטנות
ללא הכוונה של המשתתפים לקבוצה זו או אחרת .באופן זה ,סוגיות של תיעדוף או ארגון הידע מבוצעות
על ידי המשתתפים עצמם ואינן מוכתבות על ידי המארגנים" .קפה עולם" הוא שיטה דומה לעיקרון
"השולחנות העגולים" המוכר גם בישראל .בשיטה זו ההשתתפות היא המונית והתנדבותית ,אך הדיון
מתקיים באופן מונחה ,במעגלי שיחה סביב שאלות מוגדרות.
תוצרים והשפעה




מקומי :ארגון  TTTמקפיד לקיים אירועי שיתוף פתוחים לציבור בתדירות גבוהה יחסית ,כך שגם
תושבים שאינם פעילים קבועים בארגון יכולים לקחת חלק בקביעת המטרות שלו .הארגון כולל
שורה של קבוצות פעילות נושאיות בתחומים כגון חינוך ,מזון ,תחבורה ,כלכלה מקומית ,תרבות
ואמנות ,בין השאר .בנוסף ,קבוצות אחרות פועלות לגיבוש כלים ומתודות חדשות למעורבות
הקהילה ,ובהן פרויקט לפיתוח מתודות משחקיות ופיתוח תיירות מקומית .הקבוצות פועלות באופן
עצמאי יחסית ,וקבוצה מארגנת הכוללת נציגים מכל צוות פועלת כגוף המארגן של התנועה .לעיתים
פרויקטים של קבוצה קיימת מתרחבים לכדי קבוצת פעילות נוספת או תת-קבוצה בתוכה .אחד
הפרויקטים המרכזיים והוותיקים בטוטנס הוא המטבע המקומי ,המתקבל בכ 021-בתי עסק בתוך
העיירה.
גלובלי :בשנים שלאחר הקמת הארגון בטוטנס ,צמחו יוזמות והתארגנויות מקבילות ראשית בקהילות
שכנות בדרום-מערב אנגליה ואחר כך התפשטו היוזמות לכל העולם .כיום מונה רשת ה-
 n, TfanaaTמעל  0,111התארגנויות מקומיות שצמחו באופן אורגני ,רובן במדינות דוברות אנגלית.
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 .7מדע אזרחי ( )Citizen Scienceלצרכי קהילות מוחלשות ,בריטניה  /קונגו
רקע
הפרקטיקה של השתתפות לא-מומחים
(אזרחים מן השורה) בעשייה מדעית קיבלה
את השם  ,Citizen Scienceאו "מדע
אזרחי" בסוף המאה ה ,51-עם התעוררות גל
של מעורבות ציבורית בעשייה המדעית ,אך
6
למעשה ימיה כימי השיטה המדעית עצמה.
המושג  Citizen Scienceהופיע לראשונה
במילון אוקספורד בשנת  ,5104והוגדר
כ"עבודה מדעית המתבצעת על ידי משתתפים
מהאוכלוסייה הכללית ,לרוב בשיתוף עם
מדענים מוסמכים או מוסדות מדעיים ,או
תחת הנחייתם".
השימוש הראשון במושג "מדע אזרחי" נעשה
בשנת  0828במסגרת פרויקט להעלאת
המודעות לגשם חומצי בארה"ב552 .
מתנדבים מרחבי המדינה אספו דגימות גשם,
אשר הדגימו את חומרת הבעיה ותפוצתה
הרבה.

שלבי התפתחות היוזמה:

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :בריטניה ,קונגו
סוגיה סביבתית :ניטור סביבתי באזורים פגיעים
תקופה :מאז 3002
מקור היוזמה :חוקרים מהקולג' האוניברסיטאי
בלונדון שביקשו לעשות שימוש מועיל חברתית ב-
Citizen Science
ארגונים מעורבים :מעבדת המחקר האוניברסיטאית
 ;,ExCiteSהמיזם החברתי Mapping for
Change

אלא שפערים ברמות הכנסה ותנאי העסקה
בין מדינות ובין קהילות בתוך כל מדינה,
הביאו לכך שהכלים למעורבות באמצעות
כלים מרכזיים :הבנת צרכי האוכלוסייה ומאפיניה,
מדע אזרחי נותרו בידי בעלי האמצעים בלבד.
ארגז כלים לניטור סביבתי ומיפוי על ידי אזרחים,
מבחינה מעשית ,המשתתף הממוצע במדע
למשל אפליקציות סלולר
האזרחי הוא אדם משכיל ,בעל הכנסה וזמן
פנויים וגישה לרשת האינטרנט ולטלפון חכם ,ולאו דווקא מי שזקוק יותר מכל לגיבוי מדעי במאבק נגד
מפגעים סביבתיים.
ניסיונות לרתום את המדע האזרחי לצרכיהם של אוכלוסיות מוחלשות נעשו עם פיתוח כלים למיפוי
שיתופי ( ,)PPGIS - Public Participation Geographic Information Systemsובעיקר עם
התפתחות כלים למיפוי מקוון ( )geowebבעשור האחרון .כלים אלו איפשרו לקדם גישות שקשרו בין
טכניקות של מעורבות אזרחית ובין דאגה להכלה ולשילוב של ציבור מרקעים שונים .ההכלה מתבטאת
לא רק בזמינות של כלי מדידה ומיפוי ברשת ,אלא גם בפניה פעילה יזומה לקהילות שצריכות עזרה תוך
קידום צדק סביבתי ( .)Environmental Justiceדוגמה מוקדמת ובולטת לשימוש בטכנולוגיה לצמצום
פערים סביבתיים-חברתיים היא ה :Global Community Monitor-התנועה פיתחה מיכל פלסטיק

 6הראשונים שפעלו באופן המוכר מאז עידן הנאורות כמדע – מחקר אמפירי שיטתי – היו אנשי אשכולות או בעלי עניין ,שלא
זוהו בהכרח כ"מדענים" .למעשה ,המילה מדע נכנסה לשימוש רק במחצית הראשונה של המאה ה .08-עם התבססות תחומי
המדע השונים והרחבת האקדמיה ,הלך המדע והסתגר בתוך מגדלי השן ,תוך התרחקות מהאדם הפשוט.
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פשוט לאיסוף נתונים על זיהום ,אותו היא חילקה לחברי קהילות שונות ברחבי העולם (בעיקר בארה"ב)
שנאבקו במפעלים פטרוכימיים ומזהמים אחרים.
שני שינויים השפיעו על ההתפתחות וההשתתפות הגוברת בפרקטיקת המדע האזרחי .מחד ,העלייה
בהשכלה ובתוחלת החיים בעשורים האחרונים הולידה מגזר של בעלי השכלה וזמן פנוי שיכולים לחזור
לתחומי עניין מימי לימודיהם .מאידך שינויים טכנולוגיים ,כגון צמיחת רשת האינטרנט וזמינות חומרה
בדמות טלפונים סלולריים עם מצלמות ומקלטי  .GPSבתנאים אלו גדלה האפשרות של מתעניינים
וחובבים לתרום לידע המדעי בתחומם ,כמו גם לקבוצות מגוונות יותר באוכלוסייה לקחת חלק בעשייה
המדעית .ניתן לזהות שתי דרכי מעורבות:
א .איסוף מידע בכמויות גדולות מאלו שהיו יכולות להיאסף על ידי צוות חוקרים בודד ,למשל על ידי
מדידת טמפרטורה או זיהוי מיני ציפורים וחרקים.
ב .סיוע בעיבוד מידע בין אם באמצעות עבודה אנושית כדוגמת קיטלוג מינים ,או על ידי תרומת כוח
המחשוב של המחשב הביתי לפרוייקטים כמיפוי גלקסיות או פיענוח הצופן הגנטי האנושי.
הכלים הללו איפשרו לציבור להפוך את המדע לכלי המקדם זכויות אזרחיות ובעל יכולת להשפיע על
מדיניות ,במיוחד בסוגיות סביבתיות אשר דורשות נתוני אמת ,כגון זיהום באזורי מגורים.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך
 )Extreme Citizen Science( ExCiteSהיא מעבדה אקדמית רב-תחומית בקולג' האוניברסיטאי של
לונדון ( )UCLשבה חברים גאוגרפים ,מתכנתים ,מתכננים עירוניים ,מתכנני ממשק משתמש
ואנתרופולוגים .את "מעבדת המדע האזרחי הקיצוני" הקים הגאוגרף מוקי חקלאי במטרה לקדם את
השימוש בכלים של מדע אזרחי בקרב אוכלוסיות מודרות בעולם כגון קהילות ילידיות ביערות הגשם של
קונגו מחד ושכונות שוליים בלונדון מאידך" .הקיצוניות" בשמה של המעבדה באה לבטא את הפנייה של
חבריה לקצוות הידע והטכנולוגיה של התחום ,ואת הרחבת הגבולות שאליה הם מכוונים .מטרת המעבדה
היא לאפשר לכל קהילה באשר היא ליצור פרויקטים של מדע אזרחי באיזו רמה שתרצה ולהשתמש
בתוצאות לצרכיה .מוקד העבודה של המעבדה הוא מתודולוגי :פיתוח כלים פתוחים למדע אזרחי ,שאינם
מכוונים בהכרח לנושא ייחודי .המעבדה אינה פועלת כיוזמת אלא כמאפשרת :גוף בעל ארגז כלים
טכנולוגי נרחב המשמש כמענה לצורך שעולה מהשטח .המימון לפעילות המעבדה מגיע ברובו ממענקי
מחקר.
ארגון  Mapping for Changeהינו עסק חברתי למטרות רווח ( ,)social enterpriseאשר הוקם
בשיתוף עם רשת ארגוני סביבה קהילתיים בלונדון ומטרתו להשלים את הפיתוח האקדמי שנעשה
במעבדת  ExCiteSבמסגרת יישומית בשדה .הארגון משמש כתובת לארגונים ואזרחים המעוניינים
לעשות שימוש בכלי מיפוי ומחקר לצרכים חברתיים-סביבתיים .הארגון מומן בראשיתו באמצעות מימון-
המון ( ,)crowdsourcingאך עקב עלויות תפעול גבוהות נדרשו מקורות מימון אחרים ,וכיום התקציב
מגיע בעיקר מרשויות מקומיות המהוות לקוחות של הפעילות וכן מתרומות ומענקים.
מתודולוגיית השיתוף
מטרה :הגדלת שיתוף קהילות מוחלשות בשימוש בכלים של מדע אזרחי.
על מנת שפרויקט מדע אזרחי "קיצוני" יצליח לתת פתרון מעשי לסוגיה ספציפית ,נדרש שילוב של
מעורבות קהילתית רחבה והתגברות על חסמים טכנולוגיים וחסמי ממשק משתמש .לשם כך נדרשת
עבודת צוות רב-תחומי ,המסוגל לענות על שאלה מורכבת מכמה כיוונים שונים ולהתאים כלים
אוניברסלי ים לצרכים פרטניים .במרבית המקרים המעבדה אינה יוזמת את שיתופי הפעולה אלא מקבלת
פניות מארגונים שונים ,במיוחד בעבודה עם קהילות ילידיות .המעבדה עוסקת בפרויקטים מוגבלים בזמן,
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מתוך עקרון העבודה לפיו "ניתן לערב הרבה אנשים למעט זמן ,או לערב מעט אנשים להרבה זמן אבל לא
ניתן לעשות את שני הדברים יחד" .חלק אינטגרלי מתהליך העבודה הוא סיום הפרויקט ,סיכומו ודיון
בלקחים שהופקו ממנו לצורך שיפור היעילות של המעבדה.
משתתפים :מקרה בולט המשקף את שיטת העבודה של מעבדת  ExCiteSהוא שיתוף הפעולה שלה עם
ה ,Mbendjele-קהילת ציידים-לקטים (פיגמים) החיים ביערות הגשם של קונגו .צוות  ExCiteSסייע
לאנתרופולוג בריטי העובד עם קהילה זו לפתח אפליקציה סלולרית למיפוי של כריתת-יערות לא חוקית
ולדיווח על ציד לא חוקי .האתגר המרכזי במקרה זה נבע מכך שהקהילה המקומית חייה בעומק יער
הגשם ,אינה יודעת קרוא וכתוב ,אינה בעלת אוריינות טכנולוגית בסיסית ואינה משתמשת בחשמל.
שיטה :כמענה לצרכי הקהילה פותח ממשק טכנולוגי שאינו עושה שימוש בשום סוג של כתב ופועל
בתנאים הקשים של הג'ונגל –לחות ,לכלוך ,היעדר מוחלט של חשמל ורשת סלולרית וקליטת GPS
גרועה .אם לא די בכך ,עצם עבודת המיפוי כרוכה עבור חברי הקהילה בסיכון ממשי לחייהם ,שכן
העוסקים בפעילות עבריינית אינם בוחלים באלימות וברצח לשם השגת מטרותיהם.
בשלב ראשון וטרם הפיתוח של האפליקציה נבנה ממשק משתמש הכולל סמלים מוסכמים על
המשתמשים .הסמלים שבהם נעשה שימוש עברו וידוא בקרב התושבים על מנת להבטיח שהם מובנים
ומוסכמים על כל המשתמשים .לאחר תהליך ממושך של ניסוי ובדיקה בקרב התושבים ,נבנתה אפליקציה
הכוללת אפשרויות תיעוד רבות ,כולל צילום תמונות והקלטת וידאו ושמע .התפריטים המקוריים של
הטלפון הועלמו ונשארו רק הסימנים המוסכמים שפותחו לצורך המקרה הפרטני .המערכת הותאמה גם
לקשיים בתיעוד ,למשל ע"י כלי שמאפשר להגדיר מרחק משוער ממקום התיעוד ולתקן בהתאם את מיפוי
התופעה .על מנת להבטיח כי האפליקציה אינה מעוררת את חשדם של ציידים עבריינים ,נוספה לה
אפשרות נעילה מהירה.
האמצעי הפיזי שנבחר היה טלפונים חכמים מבוססי אנדרואיד ,זולים ועמידים ,בעלי חיי סוללה ארוכים.
המכשירים עברו בדיקות בשטח על מנת לוודא כי הם עומדים בתנאים הקשים .כפתרון להטענת הטלפונים
נבחר אמצעי קיים :סיר בישול שפותח לאזורים נטולי חשמל ,אשר מפיק מתח חשמלי מהידית כאשר הוא
מחומם .ארבעה טלפונים כאלו הובאו לשבט ,והשימוש בהם נשמר בסוד על מנת שלא לסכן את הקהילה.
נציגים בודדים בלבד מהשבט נבחרו לקחת חלק בתכנון ,בהכשרה ובסופו של דבר בעבודת התיעוד
עצמה.
תוצרים והשפעה
בהתאם לגישת המעבדה ,הכלים שפותחו עבור הקהילה בקונגו הפכו בסופו של דבר לכלי רב-תכליתי
בשם  .)https://www.ucl.ac.uk/excites/software/sapelli( Sapelliזוהי אפליקציה למיפוי סביבתי
המותאם לקהילות ילידיות ללא יכולות טכנולוגיות .המידע שנאסף בשטח נשלח כאשר הרשת הסלולרית
או רשת המידע זמינות ,ומרוכז בענן המשמש כ"זיכרון קהילתי" .בנוסף הדיווח מהשטח מאפשר לגורמי
פיקוח וניטור לקבל מידע בזמן אמת ,כולל צילומים והקלטות .האפליקציה מפותחת בקוד פתוח כך שהיא
זמינה לשימוש ולשינוי עבור כל מי שמעוניין בכך.
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 .8טיפול בשפכים וזבל אורגני בקהילה כפרית ילידית (קאיקורה ,ניו זילנד)
רקע
מעמדם של המאורי ,עם ילידי בניו זילנד ,נקבע
בחוזה מיוחד שנחתם באמצע המאה ה 08-עם
הבריטים שליטי האי דאז .החוזה הבטיח
למאורי שליטה ואחריות על שטחי טבע נרחבים
במדינה אך לא כובד על ידי נציגי הכתר לאורך
שנים .מאז שנות ה 71-של המאה ה ,51-גברה
הדרישה במדינה להכיר בהתחייבויותיו של
הממשל לקהילות המאורי ,ואכן ב 0882-נחתם
הסכם מחודש המעגן את החוזה המקורי בחוק
הניו זילנדי .החוזה מכיר "בקשר המיוחד" בין
המאורי לסביבה הטבעית ,ומגדיר עקרונות יסוד
למעורבות המאורי בהחלטות סביבתיות.
כנגזרת של חקיקה זו יוסדה במדינה סוכנות
חדשה להגנת הסביבה ,אשר נדרשה לפי חוק
לכלול מועצה מייעצת מטעם המאורי .בעשור
האחרון ( )5112-5102ערכו קהילות המאורי
תכניות ניהול סביבתי לאזוריהן אשר היוו
מסמך מנחה למועצה המייעצת .התכנית לאזור
קאיקורה אושרה בשנת .5117

שלבי התפתחות היוזמה:

מיקום על ציר השיתוף:

מדינה :ניו זילנד
סוגיה סביבתית :מיחזור ושימוש מחדש
בפסולת אורגנית
תקופה3002-3002 :
מקור היוזמה :רשות מקומית בעלת מודעות
גבוהה לסוגיות סביבתיות ולשיתוף הקהילה
מתוך מחויבות חוקית

גופי התכנון במדינה החלו להכיר בחשיבות
שיתוף הציבור המאורי בקבלת החלטות
בעקבות מקרה מתוקשר מסוף שנות ה ,81-בו
שיתוף שערכה חברה פרטית כמס-שפתיים
כלים מרכזיים :למידה חברתית
בלבד עורר התנגדות עזה בקרב המאורי והביא
למאבק משפטי ממושך שגבה מחיר כספי גבוה מהרשויות ומהחברה הפרטית .בית המשפט דחה בסופו של
דבר את דרישות המאורי ,אך דרש לעגן במונחים מדעיים-פרגמטיים את הדרישות המסורתיות של
המאורי .בעקבות מפנה זה ,מספר גופי מחקר ממשלתיים בניו זילנד ,החלו ללמוד את העקרונות
הסביבתיים המסורתיים של המאורי ,בגישה המכונה .)TEK( Traditional Ecological Knowledge
גישה זו מפתחת מתוך הידע המקומי כלים לניצול מיטבי של משאבי טבע ושואפת לשילובם בתהליכי
קבלת החלטות ,תוך הקפדה על רגישות חברתית ותרבותית.
ארגונים מעורבים ,CIBR :גוף מחקר רב-תחומי
במימון ציבורי העוסק בשימושים לפסולת בראיה
חברתית; רשות מקומית ,קהילות עמים ילידים;

במקביל ,חקיקה סביבתית בניו זילנד מהשנים האחרונות קבעה דרישות סף גבוהות למיחזור והטמנה של
פסולת מכל סוג ,ובמיוחד פסולת אורגנית .הטמנת פסולת נעשית ברישיון המוגבל בזמן ,שלאחריו על
הרשות למצוא פתרונות למיחזור .החוק מטיל את האחריות לטיפול בשפכים מוצקים על הרשויות
המקומיות ,ובידיהן נמצאת גם הסמכות לאשר את הפתרונות הרצויים לאחסנה ומיחזור .דרישה נוספת של
החוק היא להיוועצות עם קהילות המאורי המקומיות ,אך אין פירוט לגבי רמת ההיעווצות ואופייה.
המקרה של מיחזור פסולת א ורגנית בקאיקורה הוא שילוב של שתי מגמות אלה :לימוד עקרונות הסביבה
של קהילות המאורי וטיפול בפסולת אורגנית מוצקה במסגרת דרישות החוק.
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קאיקורה היא רשות מקומית בת כ 4,111-תושבים לחופי האי הדרומי של ניו זילנד .קאיקורה היא גם
אחת מתוך  02קהילות המאורי של האי הדרומי ,המוכרות מתוקף החוזה עם הממשלה כאחראיות
לשמירת הטבע בשטחיהן .אזור קאיקורה נודע כיעד תיירותי בזכות מגוון מרשים של בעלי חיים ימיים
ועופות מים .בעשורים האחרונים אימצה הרשות המקומית שורה של יוזמות לצמצום הפגיעה של תושבים
ותיירים בסביבתם.
מרכיב משמעותי במדיניות הסביבתית של קאיקורה היא השאיפה לאפס פסולת ( )Zero Wasteאשר
מקודמת על ידי חברה מסחרית בבעלות הקהילה המציעה פתרונות מיחזור מתקדמים .הרשות המקומית
פועלת באמצעות חברה זו גם לחיזוק המודעות הציבורית לנושא הפסולת הביתית .נושא מורכב במיוחד
הוא המיחזור של פסולת האורגנית .זאת ,עקב הקפדה מסורתית של המאורי על הפרדה מוחלטת בין
פסולת אנושית ובין מקורות מים או מקורות מזון .לפי עקרונות אלו ,כל שימוש שעלול להשתלב בסופו
של דבר במזון ,למשל דישון שדות חקלאיים ,הוא אסור בהחלט.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך
הרשות המק ומית בקאיקורה יזמה את תהליך השיתוף בעקבות הניסיון החיובי שנצבר ברשות מיוזמות
שיתוף אחרות עם המאורי ,כגון מיפוי קהילתי של אתרים בעלי ערך .הרשות המקומית הזמינה את מרכז
המחקר לטיפול בפסולת ( )CIBRלהוביל את התהליך .זהו מכון מחקר ציבורי העוסק בשיטות למיחזור
פסולת אורגנית בגישה רב-תחומית .כך למשל ,במכון פועל צוות מחקר העוסק בטוקסיקולוגיה לצד צוות
המתמחה במחקר תרבות .המכון ממומן על ידי המדינה ,מנוהל במשותף על ידי כמה גופי מחקר ממלכתיים
ומשרת רשויות מקומיות ,גופים ציבוריים וקהילות .המכון ממלא בתהליך מספר תפקידים:
א .גורם בלתי-תלוי :עמדתו של המכון כסמכות מדעית-מקצועית מבטיחה כי בעיני השחקנים השונים
הוא ייתפש במידת מה כבלתי-תלוי.
ב .גורם מתרגם :למרות ההכרה הקיימת בניו-זילנד בערכה של תרבות המאורי ,המדיניות חסרה כלים
מעשיים לסגירת הפער בין מדע ומדינות ובין ידע מסורתי .המכון פועל לצמצום פערים אלו.
ג .גורם מתווך :המכון לא רק נקרא להשתתף כנציג "המדע" בתהליך .נציגיו ניהלו את תהליך השיתוף
עצמו ופעלו כגורם מדריך ומתווך בין הרשות המקומית ובין השחקנים השונים ,ובהם תושבי הרשות
עצמה.
מתודולוגיית השיתוף
מטרה :תהליך השיתוף נועד לבחור חלופה למיחזור פסולת אורגנית,בהסכמה רחבה של הקהילה
המקומית; ישימה מבחינה כלכלית; ואופטימלית מבחינת צמצום ההשפעה הסביבתית של הפסולת.
משתתפים 02 :נציגים של קבוצות בעלות עניין :נציגי קהילה ,רשויות ,ארגונים סביבתיים ,עסקים ועוד
וכל זאת בהובלת  .CIBRבחירת המשתתפים נעשתה באופן פרסונלי ,על בסיס העניין האישי שלהם
בנושא ובהתייעצות עם נציגי הקהילה המקומית .המפגשים התקיימו באתר הכינוס המסורתי של הקהילה.
הבחירה במיקום זה הייתה משמעותית ,מכיוון שבעיני המאורי מדובר באתר המאפשר הידברות לפי כללי
המסורת.
שיטה :תהליך השיתוף נעשה בכלים של למידה חברתית ,בהם כל המשתתפים מגיעים לרמה מסויימת
של הבנה בתחומי ידע השייכים למשתתפים אחרים .התוצאה העיקרית של הלמידה היא בסיס מושכל
ומשותף לקבלת החלטות .לתהליך תוצר משמעותי נוסף ,בדמות ההיכרות הבלתי-אמצעית בין השחקנים
השונים ותפיסת עולמם .כך ,הצוות המקצועי למד את הסוגיות התרבותיות-סביבתיות של המאורי ,בעוד
נציגי הקהילה למדו כלים מתחום המדיניות הסביבתית להערכת עלות-תועלת.
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התהליך נמשך כמעט  3שנים ( ,)5118-5105וכלל  4מפגשי מליאה .בין לבין נערכה עבודה מחקרית על
החלופות שהועלו שכללה ראיונות עם בעלי עניין לזיהוי חששות ועמדות של הציבור בנוגע לפסולת
אורגנית .שלבי העבודה היו כדלהלן:
מפגש ראשון – היכרות .נציגי המדע השתתפו כאורחים בכינוס קהילתי מסורתי המתבצע על פי כללי
טקס מקומיים .המפגש נועד להיכרות עם התפיסות הסביבתיות של הקהילה ועם יוזמות סביבתיות
קיימות .הצגת הנושא הספציפי היוותה רק חלק אחד מתוך המפגש .במפגש עלו רעיונות ראשוניים
למיחזור פסולת ,כולל הצעות מקוריות מהקהל (כגון שימוש לגידול צמחיה ילידית ,שימוש שנפסל בסופו
של דבר אך תרם למחקר על שימוש בדשנים).
מפגש שני – הצגת הסוגיות המדעיות מול בעלי העניין .הצוות הציג את כל אפשרויות הפעולה הקיימות
( 2חלופות בסך הכל) ,ולאחריהן התנהל דיון על המשמעויות החברתיות והסביבתיות של כל חלופה.
לסיום התבצעה הצבעה שבה כל נציג דירג את האפשרויות העדיפות בעיניו.
מפגש שלישי – עם  02נציגי קהילה .המטרה :לשלב סדרי עדיפויות קהילתיים בתהליך ההערכה של
ההשפעות הסביבתיות ארוכות הטווח של כל חלופת מיחזור (הערכת מחזור חיים ,או Life Cycle
 .)Assessmentהצוות המתווך הציג השפעות סביבתיות שיכולות להיות לכל חלופה (מים ,אוויר ,שינוי
אקלים ,פיזור רעלנים וכו') ,והנציגים התבקשו לדרג את החשיבות של כל סוגיה עבורם .ביקורת פנימית
התייחסה לכך שהמשתתפים דירגו באופן טבעי נושאים שקרובים אליהם (מים ואדמה ,החשובים לדיג
וחקלאות) ,כלומר לא הבינו עד הסוף את ההשפעות ההדדיות של גורמים שונים .הערכת החלופות
המוצעות נעשתה בהתבסס על דירוג סדרי העדיפויות של הקהילה ,כך שהחלופות דורגו בהתאם
להשפעתן על הנושאים העיקריים שזוהו במפגש זה.
מפגש רביעי – התקיים לאחר קבלת תוצאות של הערכות מחזור חיים ועלות-תועלת .כלומר ,בעלי
העניין המשתתפים קיבלו לקראת המפגש מידע מפורט אודות חמש החלופות העיקריות שהוצעו כשנה
קודם לכן .כל חלופה הוצגה ע"י הצוות (מדענים מתחומים שונים ענו לשאלות בהתאם לתחום
מומחיותם) .לאחר מכן התקיים דיון פתוח :לכל חלופה נפתחה עמדה שבה יכלו המשתתפים לשוחח עם
המדענים המומחים לנושא .הדיונים תועדו בכל העמדות במקביל וכל משתתף התבקש לנמק את דעתו בעד
או נגד .בסיום התקיימה הצבעה מדורגת.
תוצרים והשפעה
ההמלצות ליישום אומצו על ידי הרשות המקומית עד לסיום רישיון האחסון של הפסולת ,ב.5106
התגובות החיוביות לתהליך בקרב הקהילה הולידו שיתופי פעולה נוספים בין המכון לקהילה ,ובראשן
יוזמה לצמצום פסולת באמצעות צרכנות נכונה.
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 .9קואופרטיב של קהילות כפריות לניהול רעיה משותפת (שמורת דאנה ,ירדן)
רקע
השמורה הביוספרית דאנה ( Dana
 )Biosphere Reserveנמצאת בדרום ירדן
ומתפרשת על שטח של מעל  311קמ"ר
ממזרח לואדי ערבה ,מדרום לים המלח
ומצפון לפטרה .השמורה היא מפגש של
ארבעה אזורי אקלים שונים ,עם מורכבות
גאולוגית רבה ומגוון ביולוגי גדול .האזור
הוכרז כשמורת טבע ב ,0828-ולאחר מכן
כשמורה ביוספרית ב ,0882-בזכות הנוכחות
של מינים נדירים רבים (ובהם  3מינים
אנדמיים) בשטח מצומצם יחסית.
האוכלוסייה הסובבת את השמורה כוללת כ-
 32,111איש ,רובם בני שבטים בדואים.
המעבר מחיים נוודיים למחצה למגורי קבע,
שהחל מהמחצית השניה של המאה ה,51-
שיפר את רמת החיים של תושבי האזור אך
שיעורי העוני נותרו גבוהים .למרות הופעתם
של מקורות תעסוקה מודרניים כתעשיות
הפוספטים ,כלכלת השבטים המשיכה
להתבסס על חקלאות מסורתית ועל רעיית
צאן .הגידול באוכלוסייה הביא עמו גידול
בעדרי הצאן והגביר משמעותית את לחץ
הרעייה באזור ,גם בתוך שמורת דאנה.

שלבי התפתחות היוזמה:

מיקום על ציר השיתוף:

Top

Mid

Bottom

מדינה :ירדן
סוגיה סביבתית :צמצום לחצי רעיה ,תיירות
אקולוגית
תקופה3002-3002 :
מקור היוזמה :מדיניות רשמית של החברה
המלכותית להגנת הטבע.
ארגונים מעורבים :החברה המלכותית הירדנית
להגנת הטבע ( ,)RSCNאונסקו (באמצעות פרויקט
.)SUMAMAD
כלים מרכזיים :סקרים ,קבוצות למידה ,הקמת גוף
ניהול קואופרטיבי בשיתוף התושבים באזור ,גישה
אינטגרטיבית המשלבת שימור סביבה עם פיתוח
כלכלי בר-קיימא.

ההכרזה המקורית על הקמת השמורה משנת  0828כללה איסור חמור על רעיית עדרים בשטח השמורה,
ובכך פגעה קשות במקורות ההכנסה של תושבי האזור .בשטח שנותר פתוח לרעייה החלו להתמעט שטחי
המרעה ומקורות המים הזמינים לעדרים .השבטים המקומיים ראו בשמורה את המקור לצרותיהם ואתגרי
הרעייה שלהם.
כמענה לכך ,מאז  0884מיושמת באזור תכנית שימור אינטגרטיבית הכוללת פיתוח כלכלי-חברתי
לתועלת האוכלוסייה המקומית לצד המשך שימור ערכי הטבע בשמורה פנימה .התכנית הגדירה ייעודי
קרקע ברמות שימור שונות ובמקביל הציעה מקורות תעסוקה חלופיים לקהילות שנפגעו מהגבלת הרעיה.
מיזמי התיירות הפכו את השמורה לחלוצה בתחום התיירות האקולוגית ,ושימשו את גופי השימור במדינה
בגיבוש מודל חדש לניהול שמורות טבע .התיירות האקולוגית פועלת ברווח ומספקת הכנסות לקופת
השמורה ולתושבים.
מעורבות החברה האזרחית בתהליך
השמורה מנוהלת על ידי החברה המלכותית הירדנית להגנת הטבע ( ,)RSCNשהיא ארגון אזרחי ללא
מטרת רווח הפועל גם כגוף ציבורי רגולטורי בחסות בית המלוכה .הסמכויות הנרחבות של החברה
כוללות הכרזה על אזורים לשימור ואכיפת חוקים סביבתיים.
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המיזמים התיירותיים והקהילתיים השונים בשמורת דאנה נתמכו על ידי גופי פיתוח בינלאומיים :התכנית
המקורית מ 0884-נתמכה על ידי קרן הסביבה  GEFשל הבנק העולמי .תכנית ניהול הרעייה פותחה
במסגרת פרוייקט ( SUMAMADניהול בר-קיימא של אזורים צחיחים) של ארגון .UNESCO
מטרותיו של  SUMAMADהן:





אספקת מקורות מחייה חלופיים לתושבי אזורים צחיחים אשר נפגעים מתהליכי מידבור
צמצום הפגיעה בקרקעות בספר המדבר ושיקומן
זיהוי פרקטיקות מוצלחות ויעילות מידע מסורתי ומדעי
שיתוף פעולה ולמידה בינלאומיים

כחלק מהמדיניות לאספקת מקורות תעסוקה חלופיים לרועים SUMAMAD ,סייע לאורך השנים
להקמת בתי מלאכה לתעשיות מסורתיות כגון מוצרי עור וצמר עיזים ,פירות יבשים ,מוצרי שמן זית
ותכשיטים בעבודת יד .חלק מהתוצרת נרכשה באופן מרוכז על ידי הארגון לייצוא.
הכלי המרכזי ליישום תכנית הרעייה הוא הקמת קואופרטיב הרועים של תושבי הכפר אל-קאדסייה
הסמוך לשמורה .הקואופרטיב מנוהל במשותף על ידי נציגי שבטים שונים ,נציגי ארגונים ונציגי משרדי
ממשלה .בקואופרטיב חברות  31משפחות שבבעלותן מעל  3,111ראשי צאן .חברי הקואופרטיב בוחרים
ועד מנהל אשר מהו וה גורם מתווך בין גופי השלטון ובין הקהילה .בתמורה למחוייבותם לסוגיית ניהול
הרעייה חברי הקואופרטיב נהנים מהגנה בחוק על זכויות הרעייה שלהם ושל צאצאיהם.
מתודולוגית השיתוף
מטרה :קבלת ידע מהציבור ,הבנת עמדות הציבור ,גיוס תמיכה בהסדרת הרעייה וחינוך ציבור הרועים.
כמו כן מתן כלים לציבור לנהל את המשאב באופן עצמאי. .
משתתפים :תוכנית ניהול הרעייה נבנתה בגישה השתתפותית ,בה  RSCNו SUMAMAD-חברו
לרשויות המקומיות ולתושבים המקומיים ,אשר משתתפים בקבלת ההחלטות בכל שלבי התכנון והיישום.
שיטה :ההיבט הניהולי של התכנית כלל תכנון של פיזור הרעייה לפי תקופות ואזורים ,ופיתוח תכנית
למעקב ובקרה אחר יישומה .ההיבט המדעי שנשען על שיתוף הפעולה הישיר עם האוכלוסייה כלל סקר
מקיף וחסר תקדים של תחומים מגוונים כדמוגרפיה ,מקורות הכנסה ,מצב הצמחיה ,גודל העדרים ונתיבי
הרעייה .הסקר היווה כלי להערכה מתמשכת של התהליך ולבחינת ההצלחה של ההגנה על השמורה ,וכן
לבקרה על המצב הסוציו-אקונומי של התושבים באזור השמורה ,כך שניתן יהיה להבטיח גם את קיומם
החומרי .תהליך התכנון והיישום כלל מספר מרכיבים:
א' :למידת השטח ,גיבוש שותפויות והקמת הקואופרטיב .ראשית ,נערך איסוף של עמדות בקרב
תושבי הכפר הסמוך לאזור אל ברא .הרועים באזור התייחסו בעיקר למצוקה הכלכלית ,אשר נובעת
מהידלדלות אזורי המרעה ומונעת מהרועים להשקיע בשיפוץ מאגרי מים ודרכים באזורי הרעייה .מספר
מפגשים אורגנו מספר ביישובי האזור ,במטרה להציג את הפרוייקט לבעלי עניין ומקבלי החלטות ברמה
המקומית .המפגשים סייעו לבסס תמיכה בפרוייקט מצד הרשויות המקומיות ונציגים בולטים בקרב
התושבים ,וכן לזהות אילו שחקנים הם בעלי השפעה בקרב האוכלוסייה ואילו מייצגים אינטרסים זרים.
במפגשים הוצג לתושבים הרציונל של התכנית ,לפיו בקרה על הרעיה תבטיח כי ניתן יהיה להמשיך
לרעות באזור למשך שנים ,וכי מרכיבים אחרים של התכנית יספקו הכנסות חלופיות מתיירות.
המפגשים שימשו גם לאימות נתונים שנאספו בסקר מאפייני רעייה שנערך בקרב אוכלוסיית האזור.
המשתתפים סייעו למפות את הצרכים המקומיים ולתעדף את הפעולות האפשריות של הפרוייקט .מתוך
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מספר רב של פעולות אפשריות ,המשתתפים בחרו שלוש פעולות מרכזיות שהיו בעלות ישימות גבוהה
וחשיבות גבוהה לתושבים:




שיקום בורות מים ובארות באזורי הרעייה
הקמת סכרי-אדמה בקנה מידה קטן להבטחת מים לעדרים
הקמת קואופר טיב של בעלי העדרים באזור אל ברא .להקמת הקואופרטיב קדמו שלושה חודשי
דיונים אינטנסיביים עם חמישה נציגים שנבחרו מתוך בעלי העדרים באזור.

ב' :שיקום מקורות מים בשמורה .בהתאם לצרכים שעלו מהתושבים ,נערכו מספר פעולות להבטחת
מקורות מים באזורי הרעייה בסמוך לשמורה .הגופים הבינלאומיים הביאו לאזור מומחים מתחומי
ההידרולוגיה אשר סייעו לקואופרטיב לזהות אתרים מועדפים לשיקום בריכות ולבניית סכרים.
ג' :הכשרה מקצועית ובניית יכולות  :מקום מרכזי ביישום התכנית נשמר לסוגיית פיתוח ההון האנושי.
הטמעתה של גישת עבודה דמוקרטית וקהילתית דרשה שינוי גישה מצד כל המעורבים בדבר – תושבים
ובעלי תפקידים ציבוריים כאחד .עובדי השמורה ובני משפחותיהם עברו סדנת הכשרה מקצועית
במסגרתה למדו עקרונות לניהול אזורי מרעה ,כלים לביצוע סקרים ביולוגיים וחברתיים ,וכלים להערכת
לחצי רעייה .בנוסף נכללה בהכשרה למידה של תכנית הרעייה החדשה ושל הגישה הקהילתית הניצבת
בבסיסה .ההכשרה לחברי הקואופרטיב ולנשותיהם התמקדה בכלים מודרניים לניהול עדרים.
תוצרים והשפעה








יישום תכנית רעייה :יצירת תכנית ארבע-שנתית לניהול הרעייה באזור ואדי אל ברא ,אשר נמצא
בשטח שמורת דאנה בסמוך לאזורי מגורים .בנוסף לסימון גאוגרפי של אזורי מרעה ,התכנית הסופית
הגדירה את הזכויות והחובות של התושבים חברי הקואופרטיב ,את חלוקת התפקידים בין
הקואופרטיב לגופי הפיקוח והניהול השונים (משרדי החקלאות והסביבה ,רשויות מקומיות וה-
 ,)RSCNואת הפרמטרים למעקב ובקרה אחר מצב שטחי המרעה .תכנית הרעייה שעליה הוסכם
הייתה חסרת תקדים באזור .באופן מסורתי ,הרועים הקפידו על הפרדה גאוגרפית ברורה בין אזורי
רעייה במטרה למנוע קונפליקטים עם פוטנציאל לאלימות .התכנית החדשה התבססה על רעייה
מדורגת לפי שנים כאשר השבטים רועים לפי תור באזורים שונים ומותירים בכל שנה שטח רעייה
אחד להתחדשות הצמחייה.
הכשרת קרקע חקלאית ושירותים נוספים :מרכיב נוסף של התכנית היה כלכלי .באמצעות מימון
מקרן  ,GEFהקואופרטיב הכשיר כ 21-דונם קרקע לצורך גידול מקורות מזון חלופיים לעדרים.
בנוסף נבנו משרדים ומרפאה וטרינרית לשימוש הקואופרטיב.
קידום תיירות אקולוגית קהילתית :הצלחת התיירות בשמורת דאנה הביאה לשינוי מבני ותפישתי
ב .RSCN-ב 5113-ייסדה החברה זרוע יזמית תחת המותג  ,Wild Jordanהפועלת לפיתוח מיזמים
קהילתיים-תיירותיים במודל שפותח בדאנה.
השפעה על מדיניות :שמורת דאנה היוותה מקור השראה למדיניות השימור בירדן עוד טרם יישום
תכנית הרעייה .התכנית ההוליסטית החדשה לשמורה ,ותכנית הרעייה הכלולה בה ,מציעים מודל
חדש ליחסי קהילה-ממסד ,בקרב אחת מהאוכלוסיות העניות ביותר באזור ,ותוך הסכמה רחבה בדבר
הצורך בשימור .הקואופרטיב ממשיך לפעול גם כיום ,כשנה לאחר סיום הפרוייקט של
 .SUMAMADניטור מצב הצמחיה באזור השמורה צפוי להימשך עד שנת  5106לפחות.
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פרק  :4מה ניתן ללמוד ממקרי החקר?
קיים מתח מובנה בין השאיפה לייצר תובנות והכללות ממקרי החקר השונים לבין הייחודיות של כל
תהליך ומקרה והקונטקסט ההיסטורי ,התרבותי והממסדי שלו .מחד ,קשה להבין את המקרים השונים
ללא העמקה והבנה של הקונטקסט הייחודי שלהם .לשם כך הפרק הקודם התמקד בתיאור המקרים עצמם
והובא בהם ,בפירוט רב יחסית ,הרקע על כל מקרה .מאידך ,בניסיון ללמוד מהמקרים ומהצלחות של
אחרים ,נערכה בפרק שלהלן סינתיזה של המקרים כדי לזהות את העקרונות ,המכנים המשותפים
והמשתנים המאפיינים את תהליכי שיתוף הציבור השונים.
לאור המקרים שנסקרו חשוב להמשיג את תהליכים אלו כמעורבות ולא לצמצמם לשיתוף בלבד .הציבור
מעורב ביוזמות סביבתיות המתפתחות גם מלמטה וגם מלמעלה .לכן יש להרחיב את השיח מעבר למונח
'שיתוף הציבור' לו יש הקשרים של יוזמה מלמעלה ע"י גופים ממסדיים .השימוש שהצענו במסמך זה הוא
המונח "מעורבות הציבור".
בפרק מוצעות תובנות מתוך מקרי החקר בחלוקה לשלושה נושאים (תרשים  ,)7תוך שזירת השלכות גם
לישראל:
 .0היבטים הקשורים לכלי השיתוף.
 .5היבטים הקשורים למעורבות הממסד בתהליך השיתוף
 ..3היבטים הקשורים למעורבות ותפקיד ארגוני החברה האזרחית בתהליך השיתוף.

תרשים  :7מה ניתן ללמוד ממקרי החקר?

כלי השיתוף
א .התאמת מתודת השיתוף לקהל היעד
כוחו של שיתוף אפקטיבי טמון במידת ההתאמה של אמצעי השיתוף לצרכים ולמאפיינים של קהל היעד.
המקרים שתוארו לעיל נחלקים לשלוש קבוצות של קהלי יעד :קהילות עירוניות מוחלשות ,קהילות
מבוססות ,וקהילות כפריות מוחלשות (בד"כ מיעוט אתני או אוכלוסיה ילידית) .לקהל היעד והיקפו
חשיבות בעיצוב וגיבוש מתודת השיתוף:
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בקרב קהילות עירוניות מוחלשות בהן ניכר הפער ביכולת כלכלית ,בכוח פוליטי ובמידת החשיפה
למפגעים סביבתיים ביחס לאוכלוסיות אמידות ,שיתוף הציבור ביטא בעיקרו מודל של צדק חברתי
והיבטיו הסביבתיים .גישת הצדק הסביבתי היא גישה אידיאולוגית הקושרת בין צדק חברתי למדיניות
סביבתית .לפי גישה זו ,קיים אי שיוויון חברתי גם במידת החשיפה למפגעים אקולוגיים ובמידת הסיכון
במקרה של פגיעה ,ויש להתמודד עם אי-שיוויון זה תוך שיתוף האוכלוסיות המושפעות .המקרים
המובהקים של צדק סביבתי הובאו משכונות עירוניות עניות בארה"ב (ברונקס ובוסטון) ,וממדאין
שבקולומביה .במקרים אלה ,מעורבות הציבור מאופיינת בקריאה לצדק סביבתי וחלוקתי ,בפעולה
להבטחת ייצוג פורמלי בהליכי התכנון העירוניים ,ובחיפוש אחר פתרונות מעשיים לצמצום פערים.
בתהליכים של שיתוף ציבור בקרב קהילות עירוניות מוחלשות ניתן לזהות שני כלים מרכזיים .האחד,
למידה חברתית והעצמה על ידי העברת ידע וכוח לקהילה .השני ,שילוב של נציגי הקהילה בתוך הגוף
המנהל או מקבל ההחלטות .באופן זה ,ניתן למעשה כוח אפקטיבי לתושבי הקהילה והידע המקומי של
הקהילה מוכר כבעל ערך .שילוב שני כלים אלו מתאים לגישת השיתוף המעצים ( empowered
 ) participationהטוען כי כדי להעביר כוח לקהילה יש לתת לקהילה כלים להתמודד עם אותו כוח אך
מצד שני מתן כלים בלי הכוח להפעיל אותם חסר גם הוא מרכיב מרכזי (.)Fung. 2006
בהקשר הישראלי  ,ישנו פוטנציאל רב וחשיבות להגברת מעורבות הציבור בנושאי סביבה בקרב
אוכלוסיות שבאופן מסורתי לא לקחו מספיק חלק ביוזמות סביבתיות ,או שהיו מודרות מתהליכים
וממעורבות בנושאי סביבה .אימוץ והטמעה רחבה יותר של גישת הצדק הסביבתי עולה מתוך מקרי החקר
כבעלת פוטנציאל בק רב קהילות עירוניות מוחלשות וצריכה להיות מאומצת בישראל בהיקיפים רחבים
יותר בעיקר בקרב האוכלוסיה הערבית והחרדית ותושבי שכונות ויישובי מצוקה .בקהילות כאלו יש
פוטנציאל גדול ללמידה משותפת ,העצמה על ידי הקניית כלים ושילוב אותנטי של נציגי הקהילה בתוך
גופי קבלת ההחלטות.
בקרב קהילות מבוססות ממעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה ,היוזמות למעורבות נשענות על המשאבים
הקיימים בקהילה ורותמות אותם לשינוי בקנה מידה גלובלי יותר ,כגון צמצום פליטות הפחמן ,צמצום
התלות בנפט או היערכות לשינויי אקלים .אולם לצד הפרספקטיבה הגלובלית ,גם במקרים אלו נדרשת
מידה של בניית יכולות קהילתיות ,ואין להסיק מכוחה הכלכלי של קהילה על יכולתה או רצונה להירתם
לשינוי סביבתי חברתי .ההבדל המהותי במתודולוגיה נמצא ביכולת לנצל יכולות מקצועיות או משקל
פוליטי לשם השגת שינוי בקני מידה שונים .בקרב אוכלוסיות אלו יש פחות משקל ללמידה משותפת,
ויותר לטכניקות גיוס תומכים למשל על ידי ארגון של אירועים אטרקטיביים ,לצעירים ,סטודנטים ובעלי
השכלה ,ואף לבעלי משפחות .ישנה חשיבות לרתימה של הציבור להשתתפות בפעילות מתמשכת ולא חד
פעמית בלבד ,ולמיתוג אטרקטיבי של הפעילויות בהתאם לסגנון החיים של הקהל הרלוונטי (מתוך תפיסת
עולם אינדיבידואליסטית).
בהקשר הישראלי ,לתהליכי שיתוף בקרב קהילות מבוססות כדאי להפעיל כלים של מעורבות מקוונת
בקמפיינים מקומיים ,ארציים ,ובינלאומיים ושל פעילות שורשית בקהילותיהם באמצעות גינות קהילתיות,
קואופרטיבים ,ויוזמות ל בניית סולידריות חברתית .עם זאת ,הפעילות המקוונת חייבת לבוא בשילוב של
אירועים אטרקטיביים המתאימים לקבל היעד .מכיוון שאלה תחומים שרק החלו להתפתח בישראל ,יש
כאן פוטנציאל רחב להגברת המעורבות והמחויבות של קהילות מבוססות לנושאי סביבה.
קהילות כפריות מוחלשות הן בעלות מאפיינים מסורתיים ,חיות בדרך כלל בפריפריה הגאוגרפית,
ומכירות בחשיבות הסוגיות הסביבתיות בגלל הקשר העמוק לאדמה .למרות השוני התרבותי הרב בין
הקבוצות השונות שנבחנו – שבטי רועים בירדן ,שבט ציידים-לקטים בקונגו וקהילה מאורית בניו זילנד –
יוזמות השיתוף שיוש מו בהן דומות בכך שכל המשתתפים נדרשו לעבור תהליך של למידה חברתית
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אינטנסיבית והתאמה של כלי השיתוף לצרכים התרבותיים המקומיים .השותפים החיצוניים (ממשלה,
 NGOואחרים) נדרשו ללמוד שפה ,מנהגים וצרכים חדשים וזרים המהווים בסיס של הידע המקומי
וצרכי האוכלוסייה כפן נוסף בקידום מדיניות .במקביל ,הקהילות נדרשו להיפתח לשיתופי פעולה
ולטכנולוגיות חדשות לצורך שילובם במערך קבלת ההחלטות .עם זאת ,העבודה עם קהילה "ילידית"
אינה שונה בכל הנוגע למטרות של העצמה ובניית יכולות ,או במילים אחרות :בשאיפה להעניק כוח
לקהילה.
המקרים מניו זילנד ,קולומביה ,קונגו וירדן כולם עוסקים בצורה כזו או אחרת בשיתוף של קהילות
קבוצות מיעוט אתניות-תרבותיות .מדובר במקרים שבהם לא מספיק לפנות לקהילה או לפתוח ערוץ
לשיתוף ,אלא ליצור תהליך המותאם במיוחד לקודים התרבותיים הייחודיים של הקהילה המשתתפת ,וכן
לספק מענה לצרכים המוגדרים על ידי הקהילה ולא רק להשתמש בה להשגת מידע או כלי מדיניות .תנאי
מקדים לכך הוא ההכרה של עורכי השיתוף בידע הציבורי המסורתי הקיים אצל קהילות אלה ,אשר
בהקשרים סביבתיים עשוי להיות עשיר בהרבה מהידע המדעי הקיים .בדומה לקהילות עירוניות
מוחלשות ,גם כאן תהליכי למידה הדדית מחד ומיסוד חברות של נציגי הקהילה בתוך הגוף מקבל
ההחלטות הם מרכיבים חיוניים בתהליך השתתפות משמעותי .עם זאת ,בשונה מקהילות עירוניות
מוחלשות ,לקהילות כפריות מסורת ארוכת שנים של חיבור לטבע אשר לא תמיד מוכרת ליועצים
חיצוניים ונדרשת פתיחות יתרה להבנת גישות שונות לטבע מאלו הדומיננטיות.
בהקשר הישראלי ,כלי שיתוף רגישי-תרבות יכולים וצריכים להיות מפותחים בכדי להגביר מעורבות
אוכלוסיות כפריות מוחלשות כגון הבדואים בנגב .הפעלת כלים למעורבות ציבורית ,והצהרת כוונות של
נכונות הממשלה להתמודד עם הבעיות של התיישבות הבדואים תוך הזמנה של הציבור להיות מעורב
ולהשמיע קול יכול ליצור חלון הזדמנויות ייחודי .שימת דגש על היבטים סביבתיים ,תוך כדי הכרת גישות
מקומיות לטבע ולסביבה ואימוץ כלים שהוזכרו ,יכול להיות ייחודי ופורץ דרך .הבחירה של סדרי
העדיפויות להתמודדות עם מפגעים סביבתיים צריך להיות מובל על ידי הקהילה עצמה.
ב .שילוב מדע וטכנולוגיה בתהליך השיתוף
תפקיד אנשי המדע :מדענים ואנשים בעלי ידע מקצועי (קודקוד המדע במשולש) ממלאים תפקיד מרכזי
ברבים מהמקרים .פעמים רבות אלה הם ארגוני חברה אזרחית המספקים את האכסניה לאותם אנשי
מקצוע .הפניה לאנשי מקצוע נעשית משתי סיבות עיקריות .ראשית ,בתפקידם המסורתי המדענים הם
בעלי יכולת לספק הערכה מושכלת של נושאים סביבתיים ולתרגם ידע מקומי למדיניות סביבתית .שנית
וחשוב מכך ,גופים מדעיים מהווים גורם מתווך ובלתי-תלוי לכאורה ,המקל על המתח המובנה בקשר בין
שלטונות לתושבים .כך המקרה בירדן ,בניו זילנד ובברונקס ,למשל.
השימוש בטכנולוגיה – ומגבלותיו :כפי שעולה מעבודתם של יוזמות כגון  350.org ,ExCiteSובמידה
מסוימת גם מ ,VCAPS-שימושים טכנולוגיים מחלחלים לתוך הפרקטיקה של מעורבות הציבור.
הטכנולוגיות החדשות – אפליקציות לטלפונים S2G ,ומיפוי ידידותיים לאזרח ,עצומות ומחאות
וירטואליות ועוד  -מאפשרות הן הרחבה של הקהל הרלוונטי והן העמקה של מעורבות קהל מטרה
ספציפי .בהקשר הישראלי ,למשל ,ישנו פוטנציאל רחב לפתח את גישת המדע האזרחי תוך שימוש
באפליקציות ,למשל לניטור של דריסות בע"ח בכבישי הארץ.
עם זאת ,חשוב להדגיש שהתרחבות השימוש בטכנולוגיות חדשות אינו יכול להוות תחליף מלא לשיטות
מסורתיות יותר של מעורבות הציבור ,שיטות המבוססות על מפגשי פנים מול פנים .אין מקרי השתתפות
מוצלחים בסקירה זו המבוססים על אמצעים טכנולוגיים בלבד .אלו תמיד מלווים בכלי שיתוף אחרים כגון
סדנאות ,מפגשים המוניים או ישיבות מצומצמות.
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ג .תהליכי למידה
למידה הדדית ,או מי הצד הלומד? הספרות על שיתוף ציבור מזהה שני תהליכים נפרדים של למידה.
הראשון ,בו מועבר ידע א ל הציבור במטרה לחנך את הציבור או במטרה להעצימו ,כדי שיוכל להשתתף
באופן אפקטיבי בתהליך קביעת המדיניות .השני ,תהליך בו הציבור מעביר ידע למקבלי ההחלטות מתוך
הכרה כי יש ידע רב בשטח שאינו זמין או שאינו בשימוש אצל מקבלי ההחלטות .מקרי החקר שנסקרו
בדוח זה מלמדים על תהליכים של למידה הדדית רגישה תרבותית ונכונות של שני הצדדים ללמוד
ה אופייניים למקרים מצליחים .למידה הדדית ובו זמנית היא לב ליבו של תהליך דליברטיבי .זהו תהליך
של למידה לצד שכנוע מתוך הבנה כי קודם לשכנוע יש לאפשר לצדדים ללמוד גם על עצמם וגם על
קבוצות אחרות בתהליך .נציגים מרשויות שונות ,או ממגזרים שונים ,מקבלים הזדמנות לשמוע וללמוד
על הסוגיות הנידונות מכמה נקודות מבט בעלות פרספקטיבות תרבותיות שונות ,ולזהות חיבורים
משותפים למרות ההבדלים.
למידה חברתית ( :)Social Learningברבים מהמקרים מיושם עיקרון של למידה חברתית .על פי
עיקרון זה ,הלמידה של המשתתפים היא תוצר "לוואי" משמעותי נוסף של תהליך המעורבות הציבורית
בקבלת החלטות .כך ,שחקנים שונים וקהילות שונות יוצאים עם ידע רחב נוסף על תכני הסוגיה הנידונה.
ידע חדש זה מהווה סוג נוסף של העצמה ,שפה משותפת ומקור לכוח עבור הקהילה וכלל השחקנים
המשתתפים .למשל ,פיתוח תכנית הרעייה בירדן בשיתוף עם הקהילה הביא ליצירת בסיס נתונים עשיר
לניטור מצב המינים בשמורת הטבע דאנה ,וכן הוליד מודל חדש של פיתוח תיירותי בשיתוף הקהילה,
המיושם במקומות אחרים בירדן.

מעורבות הממסד בתהליך השיתוף
א .אימוץ עקרונות שיתוף ע"י גופי ממשל
לממסד השלטוני תפקיד מרכזי בייזום תהליכי שיתוף ציבור .תפקיד זה זכה לתשומת לב מחקרית רבה.
יש חשיבות לנכונות הממסד השלטוני לחלוק אחריות ועוצמה ולמידת ההערכות הארגונית שלו לחלוקה
של אחריות .ניתן לראות כי במקרים בהם הממסד מחויב לתהליכי שיתוף (מחויבות חוקית,
נורמטיבית/אידיאולוגית או פוליטית) ,מתפתחת תשתית טובה יותר של ארגוני חברה אזרחית המסייעים
להפי כת השיתוף לרחב ומשמעותי .כך ,גם ממסד שלטוני המבקש לקיים תהליכי שיתוף זקוק באופן מבני
לארגוני חברה אזרחית בשל מגבלות של הממסד עצמו ואי יכולתו לקיים תהליכים אלו באופן ישיר או
עצמאי.
המקרים מקולומביה ,ניו זילנד ,ירדן ,החוף המזרחי של ארה"ב ( )VCAPSוהברונקס כולם כוללים
הכרה ממסדית ברמה כזו או אחרת בצורך בשיתוף ציבור .התוצאה היא שיתופי פעולה מהותיים ולא
קונפליקטואלים גם עם ארגוני ידע ומומחים וגם עם ארגוני שורשים בקהילות .המניעים משתנים ממקרה
למקרה; לעיתים זוהי החלטה אידיאולוגית עקרונית ,לעיתים מתוך דרישה של גורם מממן על-לאומי
(האו"ם או האיחוד האירופי) ,לעיתים רצון להגיע לקהלים רחבים יותר ,ולעיתים הפניה לשיתוף נובעת
מצלקות או ויתורים שהותירו מאבקים ציבוריים מהעבר .כך או כך ,מסתמנת חדירה של גישות קהילתיות
לתכנון וניהול ואימוץ עקרונות שיתוף גם לגופים ממסדיים וגם במדינות לא-מערביות.
ב .מדיניות לעידוד יוזמות של חברה אזרחית
במקרים בהם קדקוד החזון ומקבלי ההחלטות והמדיניות אינם חלק אינטגרלי מהתהליך ,ניתן לראות
שתוצרי התהליך נשארים בתוך הקהילה (המוחלשת) ואין השפעה על מדיניות כוללנית יותר או כזו
המעוגנת במדיניות .כדי לעגן תוצרי תהליכים עם הקהילה לטווח ארוך ,קדקוד החזון ומקבלי ההחלטות
הכרחי.
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ניתן לראות ממקרי החקר כי לממסד השלטוני יש תפקיד לא רק בייזום תהליכי שיתוף אלא גם בעידוד
השתתפות ציבורית שלכאורה צומחת מלמטה .צמיחה של יוזמות אזרחיות מושפעת לא אחת ממדיניות
המעודדות יוזמות כאלו ומאפשרות אותה .כאשר יש תקצוב ליוזמות קהילתיות (כדוגמת החממה
הקהילתית בבוסטון) נוכל ל ראות מגוון יוזמות מקומיות אשר נענות לתמריץ זה .מדיניות המעודדת יוזמה
קהילתית צריכה להיות כללית מספיק כדי לאפשר יצירתיות מקומית מצד אחד ,וממוקדת דיה כדי להבטיח
כי התקצוב יגיע לקהילות עצמן מצד שני.
בהקשר זה ,נתונה היום תשומת לב רבה לעידוד מיזמים עסקיים חברתיים .עסקים-חברתיים ( social
 )enterprisesהם ארגונים העושים שימוש באסטרטגיות עסקיות לשם השגת מטרות חברתיות הן
מבחינת יעדים חברתיים וסביבתיים ,והן מבחינת אוכלוסיות יעד ממוקדות .מקרה החקר של החממה
בשכונת דאדלי בבוסטון מדגים את דפוסי הפעולה האפשריים של עסקים חברתיים ואת השפעתם
הקהילתית .לארגונים אלו יתרונות חברתיים וכלכליים .מבחינה חברתית ישנן עדויות כי ארגונים אלו
מספקים שיקום מיטבי לאוכלוסיית היעד המועסקת בארגון ,כמו גם קידום סוגיות סביבתיות ותרבותיות.
ההתייחסות לאוכלוסיית היעד כמסוגלת לתרום לפעילות כלכלית ולא כמטופלת בלבד מהווה תרומה
משמעותית להעצמתן של אותן אוכלוסיות .מן הפן הכלכלי ,היכולת להתבסס על הכנסות עצמיות כמקור
ההכנסות המרכזי של הארגון מנתקת את התלות של הארגון מתרומות ותמיכות ממשלתיות ,ומאפשרת
לארגון לפתח אסטרטגיה חברתית-כלכלית לטווח ארוך.
הקשר לישראל :בשנים האחרונות אנו עדים לפריחתה של תופעה זו בישראל ,כמו גם בעולם כולו .גדרון
ואבו ( )5105מצאו לאחרונה כי בישראל פועלים כ 021-עסקים חברתיים אשר מרביתם נוסדו לאחר
שנת  .5112מתוך ארגונים אלו כ 011-ארגונים השתתפו בסקר שבחן בין היתר את הענף העסקי בו הם
פועלים .תוצאות הסקר מלמדות על התמקדות בתחומי המזון ( ,)54%קמעונאות ומסחר ( ,)01%ואומנות
ומלאכה ( ,)40%אך ישנם גם מספר מיזמים סביבתיים ( )7%וענפים אחרים ( .)36%גם כאן ,למרות
שהיוזמה להקמת עסקים חברתיים היא אזרחית ואינה נובעת ממדיניות מוכוונת ,יש מקום להתערבות
ממשלתית שכן אחת מבעיות היסוד העומדות לפתחו של עולם העסקים החברתיים הינה בעיית הנגישות
לשוק ההון (בעיקר הלוואות) .מקורות ההון הסטנדרטים העומדים לרשות עסקים קטנים רגילים ,דהיינו,
הלוואות בנקאיות ,אינם פתוחים בפני יזמים חברתיים ויש צורך בהתערבות בשוק כדי לפתוח בפני
עסקים אלו את שוק ההון (בן אור.)5103 ,

מעורבות ותפקיד ארגוני החברה האזרחית בתהליך השיתוף
א .איפיון הארגונים
ניתן לחלק את הארגונים המעורבים בשיתוף לשלוש קבוצות עיקריות לפי אוריינטציה ארגונית המשקפת
את תחום ההתמחות שלהם:
 .0ארגוני קהילה אשר צמחו מלמטה ופועלים לחיזוק מעמד הקהילה ויכולות ההנהגה העצמית שלה.
אלו כוללים את ארגוני הפיתוח הקהילתי בברונקס ובבוסטון בארה"ב ואת תנועת .Transition
 .5ארגונים המתמחים בקידום מדיניות ,אשר פועלים לרוב מול גופי ממשל בדרגות השלטון השונות.
בין אלו נמצאים ארגון אונסקו שפעל להקמת הקואופרטיב בירדן ,החברה העירונית במדאין ובמידה
מסוימת גם ארגון  ,321שפעולתו מכוונת בראש ובראשונה לשינוי מדיניות.
 .3ארגונים מדעיים ,אשר לרוב פועלים בחסות מסגרות אקדמיות ציבוריות או ציבוריות למחצה,
ומתפקדים כמומחים מקצועיים בתחומם .אלו הם מעבדת  ExCiteSהלונדונית ומכוני המחקר CIBR
בניו זילנד ו VCAPS-בארצות הברית.
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שילוב מאפיינים :בכל המקרים שנבחנו ,מעורבות הציבור יושמה כחלק מתפיסת ניהול כוללנית,
המכוונת לחיבור בין שלושת קודקודי המשולש :המדיניות והחזון ,המדע והניסיון המעשי .חיבור זה דורש
מהארגונים להרחיב את פעולתם מחוץ לסביבתם הטבעית ,כך שארגונים קהילתיים נדרשו לפתח יכולות
בתחום הניטור המדעי ,הסינגור ,או בקידום מדיניות תכנונית ,וארגונים בעלי אוריינטציה מדעית למדו
מסורות והעדפות תרבותיות על מנת לאפשר את שילוב הידע המקומי בקבלת ההחלטות המדעיות.
עוד עולה כי הקדקוד המאתגר ביותר לחיבור הוא זה הממסדי .חלק מהיוזמות למעורבות הציבור פועלות
הלכה למעשה ברמת השטח בלבד ,בעבודה משותפת של אנשי מקצוע וקהילה .אולם ביוזמות אלה ,הקשר
אל מקבלי החלטות ,להרחבת ההשפעה מעבר לרמה המקומית ,חסר .למשל ,במקרה של nanatiT
 fnaiTniקודקוד המדיניות חסר מכיוון שלהבנתנו יוזמות מדע אזרחי טרם הבשילו לכדי כלי השפעה על
מדיניות .מדע אזרחי הוא זרם חדש יחסית של מעורבות ציבורית בנושאי סביבה ושחקן פחות מוכר
וממוסד בסביבת המדיניות ובקרב מקבלי החלטות .נראה כי בעתיד (הקרוב) עם התגברות השימוש בכלים
אלה ובניית הלגיטימציה הציבורית והפרופסיונלית שלהם ההשפעה שלהם על מדיניות תגבר.
לארגונים חסר כלי סינגור ,משאבים להתקשרות עם מקבלי החלטות וידע כיצד ניתן לבנות הקשר מול
קודקוד המדיניות .בחלק מהמקרים הדבר נובע מהיעדרן של מסגרות שלטוניות רלוונטיות או בתוצר של
נתק בין הציבור לגופי הממשל אך נדמה כי חלק מהיוזמות כלל אינן מבקשות את קרבת הממשל הקיים.
במקום זאת יוזמות קהילתיות מאמצות את עמדת ההנהגה והחזון ומייצרות מסגרות ממשל מקומיות
ועצמאיות.
ב" .ביצה או תרנגולת" :האם הארגון יוזם את התהליך או נובע ממנו?
ארגוני חברה אזרחית ככלי לניהול ושיתוף מתמשך :בהרבה מהמקרים ,השיתוף בא לידי ביטוי
במסגרת ארגונית ממוסדת ורשמית :ארגון  TTTבאנגליה ,קואליציית ארגונים קהילתיים-סביבתיים
בברונקס CDC ,בבוסטון וקואופרטיב רועים בירדן .יש בכך יישום של עיקרון העברת הכוח לתושבים
באמצעות ארגוני חברה אזרחית.
ארגוני חברה אזרחית כיוצרי השיתוף או כתוצר השיתוף :בחלק מהמקרים ארגוני החברה האזרחית
קדמו לתהליכ י ההשתתפות והם אלו שיזמו או הובילו אותו .במקרים אחרים ארגונים אלו נוצרו בתוך
התהליך והיו חלק מתוצרי תהליך ההשתתפות .במקרה הראשון ,ארגוני החברה האזרחית חיצונים
לקהילה ובמקרה השני הם נוטים לצמוח מתוך קהילה ספציפית .אלו גם אלו אינם שחקנים חד פעמיים.
ניתן לצפו ת כי הם יהיו שותפים ,בתפקיד זה או אחר בתהליכי השתתפות נוספים של הקהילה הספציפית,
של הסוגיה הספציפית או כשותפים לתהליכי השתתפות באופן כללי.
ג .השפעת תהליך השיתוף – והקשר שלו לכיוון היוזמה ()top down/ bottom up
ככלל ,זהות הארגון והפעילות האופיינית לו מכתיבה את אופי ההשפעה שאותה מבקשת יוזמת השיתוף
להשיג .ארגונים בעלי נטייה ממסדית ( )top downנוטים לכוון להשפעה על מדיניות ,בעוד ארגונים
בעלי נטייה ל grassroots-מכוונים לתוצרים מעשיים בשטח ,שהם בעלי השפעה ישירה על הקהילה
אותה הם מייצגים .לכן ,ניתן לזהות שני סוגים עיקריים של השפעה :השפעה על מדיניות והשפעה
בקהילה.
השפעה בקהילה .באופן טבעי ,ארגונים הנטועים בקהילה מתמקדים בהפקת תוצרים מוחשיים בעלי
השפעה ישירה על הקהילה כגון פארקים ושיקום אזורים מוזנחים ,יוזמות מסחריות ,אירועים המוניים
ויוזמות חינוכיות .בחלק ממקרים אלו ,מעורבות הציבור התאפשרה בזכות מנגנונים חוקיים קיימים כגון
מכרזים לביזור סמכויות ,דרישה סטטוטורית להיוועצות וכיוצא באלה .במובן זה ,ההשפעה המשמעותית
מתבטאת בהקמתן של מסגרות הנהגה קהילתית בעלות סמכות פורמלית בתהליכי קבלת החלטות.
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השפעה על מדיניות .מנגד ,ארגונים בעלי התמחות בסוגיות של חקיקה ,תכנון ומדיניות פעלו לשילוב
הידע המקומי במערך קבלת ההחלטות הממוסד ,בין אם בצורה של חקיקה או בעצם פיתוחם של מנגנוני
שיתוף חדשים .אלו תהליכים ארוכים שהשפעתם מורגשת בשטח לאחר זמן רב .למרות זאת ההישג
המשמעותי בא לידי ביטוי במעורבות משמעותית של הקהילה בתהליכי התכנון ,בו נציגי הציבור נחשפו
למערך קבלת ההחלטות ונדרשו לרמה מסויימת של חלוקת הכוח ,למידה והתפשרות.
שני ארגונים שנסקרו יוצאים מכלל זה .ארגון  321פועל ברמה הגלובאלית לשינוי מדיניות בנושאי
אקלים ,אך פעילותו היא הן ברמת השטח והן בקרב מקבלי החלטות .הארגון עושה שימוש בכלי מחאה
(וירטואליים ופיזיים) כדי להעלות את המודעות הפוליטית והסביבתית .הארגון מייצג דור חדש מבחינה
טכנולוגית ומציע מודל המעמעם את ההבדל בין המקומי לגלובלי ,בין השפעה על מדיניות והשפעה ברמת
השטח .גם חברת  ,EDUהחברה העירונית-ציבורית במדאין ,פועלת על ציר מעומעם של ממסד/חברה
אזרחית .החברה לוקחת על עצמה תפקידים "קלאסיים" של החברה האזרחית כגון פיתוח קהילתי ותכנון
משותף לצד משימותיה הממסדיות יותר .אולם יש ויכוח על מידת ההצלחה של החברה להשיג את
מטרותיה ולקדם יוזמת הטבעת ההיקפית של מדאין.
ד .דגמי פעולה של ארגוני החברה האזרחית בהליך השיתוף
המקרים שנסקרו מציעים מנעד רחב של אסטרטגיות פעולה שנוקטים ארגוני החברה האזרחית בתהליכים
בהם מעורבים תושבים .ארגונים אלו יכולים לאמץ תפקידים שונים ביוזמות שיתוף שונות ,כמו גם לקחת
מגוון של תפקידים בתהליך שיתוף אחד .תרשים  7מציע טיפולוגיה של תפקידים אפשריים של ארגוני
חברה אזרחית על פי שני צירים מרכזיים .הציר הראשון הוא ציר האוריינטציה .בקצה אחד שלו עובד
הארגון בעיקר מול הממסד השלטוני ומקבלי החלטות .בקצהו השני ארגונים שעיקר עבודתם מול הציבור.
הציר השני הוא ציר אופי המעורבות אשר בקצה אחד שלו ארגונים יוזמי תהליכי שיתוף ובקצהו השני
ארגונים המוציאים לפועל יוזמות של גופים אחרים .שילוב שני הצירים יוצר טיפולוגיה של ארבעה דגמי
פעולה של ארגוני חברה אזרחית .לארבעת דגמי הפעולה השונים של ארגוני החברה האזרחית ישנה גם
השפעה על שיטות ומודלים למעורבות הציבור ,כפי שמתואר בתרשים .2

תרשים  :8דגמי פעולה של ארגוני החברה האזרחית בהליך השיתוף
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המקצוען :ארגונים הפועלים בעיקר מול הממסד ויוזמים את ההשתתפות .אלה הם ארגוני סינגור
המחזיקים בידע מקצועי וברשתות פרופסיונליות-חברתיות .הם מנסים לפעול מול הממסד לייצג את
הציבור ,למען הציבור באמצעות כלי סינגור ולובי ופחות כלי שיתוף .דוגמאות לארגונים הפועלים
בדרך זו ניתן למצוא במקרה של מעורבות  UNESCOבשמורת דאנה ,ובישראל את ארגון אדם טבע
ודין כארגון מקצועי שכזה.
המבצע :ארגונים הפועלים מול הציבור ומבצעים תהליכים שיזם הממסד .הארגון הוא קבלן המשנה
של המ מסד ,ומוציא לפועל תהליך של שיתוף ציבור שמנוהל ע"י הממסד .דוגמאות לארגונים
הפועלים בדרך זו ניתן למצוא במקרים של ( VCAPSמדענים) בחוף המזרחי בארה"בEDU ,
(החברה העירונית לפיתוח) במדאיין ו( CIBR-מרכז מחקר לטיפול בפסולת) בניו זילנד .דוגמא
בישראל הקרובה לדגם של הארגון המבצע הם המנהלים הקהילתיים בירושלים.
המאפשר/מעצים :ארגונים היוזמים תהליכי שיתוף בהובלת הקהילה ופועלים מול הממסד השלטוני.
הארגון תומך בתהליך השיתוף כספית ,ארגונית ,או מקצועית (בידע) .לעיתים הארגון מעצים ארגוני
חברה אזרחית אחרים ,קטנים ממנו ,ו/או קהילות על ידי מתן כלים להשתתף ולהיות שותף .הכלים
יכולים לכלול תמיכה כספית או תמיכה בידע שכן הארגון אינו בחזית המבצעת .דוגמאות לארגונים
הפועלים בדרך זו ניתן למצוא במקרים של  350.org, Excitesו .Dudley-Boston-בישראל ,חלק
מפעילות החברה להגנת הטבע נופלת בקטגוריה זו ,פעילות שתי"ל ,וכן קרנות פילנתרופיות
התומכות בנושאי סביבה .האב סביבתי הוא כלי נוסף שיכול לספק כלי העצמה .האב סביבתי היא
חממה ליזמות סביבתית שבה ניתנים משאבי ידע ,תמיכה לוגיסטית ,ונטוורקינג לרעיונות עם
פוטנציאל למימוש בקהילה .עמיתי השל היא דוגמא נוספת של כלי להגברת שיתוף והעצמה.
השותף הפוליטי :ארגונים העובדים עם הציבור כשותפים בתהליכים שיזמו גופים ממסדיים .הארגון
פועל כתנועה חברתית ,הוא מחובר לשטח ,מגייס משתתפים וזוכה ללגיטימיות בקרב הציבור.
ההתמקדות היא ב השגת שינוי מלמטה .דוגמאות לארגונים הפועלים בדרך זו ניתן למצוא במקרה של
 Bronx allianceו.Transition Town Totnes-

לסיכום ,בשנים האחרונות ,השיח השולט בחברה האזרחית בכלל ובארגוני הסביבה בפרט הוא שיח של
בניית שותפויות עם הממשלה והמגזר העסקי .אולם ,עושה רושם ששיח זה ,חשוב ככל שיהיה בא על
חשבון חשיבה רצינית ומעמיקה על שיתוף הציבור בפעילות מעמיקה יותר ,בהתנדבות ,באקטיביזם,
ובתרומה לארגונים .המקרים שהובאו בדוח זה הציגו בין היתר דוגמאות לפרקטיקות שיושמו במקומות
שונים ברחבי העולם בהם הציבור גויס והגביר השתתפותו בפעילות ארגוני הסביבה למען חיזוק
המשימות והמטרות אותן מנסים הארגונים להגשים.
מעורבות הציבור רלוונטית לאוכלוסיות מגוונות ומיושמת במגוון סוגיות סביבתיות .במקרים רבים
הסוגיות הסביבתיות קשורות להיבטים חברתיים נוספים .לעיתים הסוגיה הסביבתית מסייעת לקדם
מדיניות חברתית ולעיתים דווקא המדיניות החברתית היא זו שמקדמת היבטים סביבתיים .כך ,זהות
ארגוני החברה האזרחית המעורבים אינה בהכרח סביבתית גרידא .לארגוני חברה אזרחית המזוהים עם
סוגיות חברתיות תפקיד חשוב בקידום השתתפות ציבורית בכלל והשתתפות ציבורית בסוגיות סביבתית
שכן צדק חברתי וצדק סביבתי יכולים לדור יחדיו.
חדירת טכנולוגיות תקשוב לתהליכי ההשתתפות ניכרת במקרים רבים של תהליכים אלו .בחלק מן
המקרים הטכנולוגיה היא כלי שיתוף מרכזי ,באחרים היא שולית יותר אך ברוב המקרים היא אינה הכלי
היחיד .חשוב להבין את יתרונות השימוש בטכנולוגיות אלו לצד מגבלותיהן ולעשות שימוש במגוון
טכניקות משלימות או תחליפיות לכלים הטכנולוגים כדי להתאים את התהליך לאוכלוסייה הרלוונטית,
לקנה המידה הרלוונטי ולסוגיה הנדונה.
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על צוות הכותבים
ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין היא מרצה בכירה במחלקה לגיאוגרפיה ובבית הספר למדיניות ציבורית
וממשל ע"ש פדרמן באוניברסיטה העברית בירושלים .גלית חוקרת מדיניות תחבורה והיבטים של שיתוף
ציבור בקביעת מדיניות.
ד"ר איתי גרינשפן הוא מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פול ברוואלד
באוניברסיטה העברית בירושלים ,ומלמד בתוכנית המוסמך לניהול מלכ"רים .איתי הוא חוקר ארגוני,
ומתמקד בנושאים הקשורים לארגוני הסביבה והחברה אזרחית בישראל ,פילנתרופיה ,התנדבות
והשתתפות אזרחית.
חגית נעלי יוסף היא מתכננת חברתית .מבצעת ומובילה תהליכי שיתוף בתכנון ומעורבות חברתית
קהילתית עבור ארגוני חברה אזרחית ,רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה .חגית היא בעלת חברת
 Viaplanהמתמחה בתכנון חברתי ומעורבות קהילתית-חברתית בקידום תכנון ,הטמעה ו/או שינוי
מדיניות.
ינון גבע הוא תלמיד מחקר במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים ומתכנן בחברת
 .Viaplanינון מתמחה בסוגיות של תכנון עם קהילות וכותב בימים אלה עבודת גמר בנושא תפקיד
העבודה הסוציאלית הקהילתית בתהליכי התחדשות עירונית.
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