
ביל החדשנותש"ב
מפגשי שיתוף ידע וכלים להנעת חדשנות עירונית

, רגע
...?מה הבעיה

סדנת כלים 
למיקוד והבנה

של בעיות מורכבות

מעיין אילת ותמר רואמר





? התופעה הבלתי רצויהמהי 

? הגורמים לתופעהמהם 

?ההשלכות של התופעה הבלתי רצויהמהן 

?מה היקף התופעה

?מיהו קהל היעד

?מה נעשה עד כה

?מה ננסה להבין



"כאב הבטן"



(פ"שפ)שטחים פרטיים פתוחים –מקרה מבחן 



?פים"שפמה הבעיה סביב , אבל

תכנוני המציין שטח פתוח לציבור הנמצא בבעלות פרטית  מושג –( פ"שפ)שטח פרטי פתוח 
קיימת לבעליו הזכות לבחירת אופי הפיתוח והגינון של השטח פ"בשפ. ושאינו מיועד לבנייה

. שהקמתו ותחזוקתו מוטלות על העירייה( פ"שצ)וזאת בשונה משטח ציבורי פתוח 

(. מסחר ומשרדים, כגון חלקת מגורים)מתוכנן בדרך כלל בצמוד למגרש פ"שפ
. שהוא חלק מרחובפ"שפשמהווה חלק מפארק באזור מגורים ואף פ"שפגם ייתכן 

. לשטח הפרטי הפתוח השפעה על הנראות של המרחב הציבורי הכולל, הדבריםמטבע 

(פ"שפ)שטחים פרטיים פתוחים –מקרה מבחן 



"כאב הבטן"
?...ת כשאומרים לי/מה אני חושב

שטחים פרטים
פתוחים



"כאב הבטן"

שטחים פרטים
פתוחים

המון שטחים כאלו ברחבי העיר

לעירייה אסור לטפל

מביא המון פסולת ולכלוך

לא נעים, נראה רע
לא בטיחותי

מפגע עירוני

גורם לתחושה של הזנחת תושבים
לאף אחד לא אכפת

הותיקותנמצאים בעיקר בשכונות 

תדמית שלילית לעיר

כבר שנים לא משתנה

מקום לגינה קהילתית

מרחב פתוח להיפגש 

מטר מהבית100

לא מטופלים/ שטחים מוזנחים

אין מי שיטפל בהם



... מתמקדים 

בוחרים נושא אחד  
מהרשימה שהכי מטריד  

אותנו להעמקה



"כאב הבטן"

שטחים פרטים
פתוחים

המון שטחים כאלו ברחבי העיר

לעירייה אסור לטפל

מביא המון פסולת ולכלוך

לא נעים, נראה רע
לא בטיחותי

מפגע עירוני

גורם לתחושה של הזנחת תושבים
לאף אחד לא אכפת

הותיקותנמצאים בעיקר בשכונות 

תדמית שלילית לעיר

כבר שנים לא משתנה

מקום לגינה קהילתית

מרחב פתוח להיפגש 

מטר מהבית100

לא מטופלים/ שטחים מוזנחים

אין מי שיטפל בהם



... מתמקדים 

הזנחה מתמשכת של השטחים  
הפרטיים הפתוחים בשכונות  

וותיקות  " סמי"וההוותיקות 



?מה היקף התופעה

ואיכותייםהמצב בנתונים כמותיים תיאור 



היקף התופעה
נתונים כמותיים ואיכותניים

בשכונות הוותיקות פים"השפמתוך סך 70%-40%היא שבין ההערכה 
.  גבוהה-נמצאים ברמת הזנחה בינונית

שבהן היקף שיעור התופעה הנו אף גדול  ( 'כגון שכונה ד)שכונות ישנן 
ביחס למרחב הציבורי והרצף פים"שפמכך עקב שטח גדול יחסית של 

.  שלהם

: מבחינת תושביםהיקף ההשפעה 
.  מתושבי העיר מתגוררים בשכונות אליהן מכוון אתגר זה53%•
בהן היקף ( 'ד', ג', ב', א)מתגוררים בשכונות הוותיקות –מתוכם 40%•

. התופעה משמעותי

וותיקות  " סמי"וההזנחה מתמשכת של השטחים הפרטיים הפתוחים בשכונות הוותיקות 



השורשים

?מה הגורמים לתופעה



הבעיה

השורשים
הגורמים  מה 

?לתופעה

הענפים
מהן ההשלכות של  

התופעה הבלתי  
?רצויה

הזנחה מתמשכת של השטחים  

הפרטיים הפתוחים בשכונות  

וותיקות  " סמי"וההוותיקות 



הזנחה מתמשכת של  
השטחים הפרטיים הפתוחים  

"  סמי"והבשכונות הוותיקות 
וותיקות  

השורשים

?מה הגורמים לתופעה

של האוכלוסייה  מודעות חוסר 

לשמירה על המרחב הציבורי

של האוכלוסייה לשאת  אמצעים כלכליים חוסר 

בעלויות גבוהות של שיפוץ ותחזוקה שוטפת 

רצון מצד בעלי הדירות  חוסר 

בשל  להשקיע משאבים 

"  פינוי בינוי"ספקולציות לתהליכי 

ROIושאיפה למקסום 

גבוההתחלופת אוכלוסייה 

בעיקר באזורים  , ריבוי דירות משקיעים)

שאינה יוצרת זיקה  ( הסטודנטיאליים

למרחב ותחושת אחריות כלפיו

ישנות מאודתשתיותמבנים ו

וחסרי  ריבוי בעלי דירות שאינם מתגוררים בהן

והאחריות האישית לטיפול " תחושת הבהילות"

"(רחוק מהעין רחוק מהלב"בגדר )במפגעים 



הענפים

? מהן ההשלכות של התופעה הבלתי רצויה



הבעיה

הענפים
מהן ההשלכות של  

התופעה הבלתי  
?רצויה

השורשים
הגורמים  מה 

?לתופעה

הזנחה מתמשכת של השטחים  

הפרטיים הפתוחים בשכונות  

וותיקות  " סמי"וההוותיקות 



הענפים

? מהן ההשלכות של התופעה הבלתי רצויה

הזנחה מתמשכת של השטחים  

הפרטיים הפתוחים בשכונות  

וותיקות  " סמי"וההוותיקות 

נמוך בקרב תושבים  דימוי 
(  בעיקר סטודנטים)ארעיים 

בעירהמגיעים למגורים זמניים 

הידרדרות מתמשכת שמזמינה 
לכלוך ומפגעים נוספים, ונדליזם

עיר לא נקייה תחושה מצרפית של 
של  פגיעה בתחושת האחריות האישית 
תושבי העיר כלפי המרחב הציבורי

של תושבי העיר כלפי השכונות הוותיקותדימוי נמוך 

של אוכלוסייה חזקה  נטישה 
מהשכונות הוותיקות

–השפעה על הדימוי הכללי של העיר 
חלק מהשכונות נמצאות על צירים  

ראשיים



נמוך בקרב תושבים  דימוי 
(  בעיקר סטודנטים)ארעיים 

בעירהמגיעים למגורים זמניים 

הידרדרות מתמשכת שמזמינה 
לכלוך ומפגעים נוספים, ונדליזם

עיר לא נקייה תחושה מצרפית של 

של  פגיעה בתחושת האחריות האישית 
תושבי העיר כלפי המרחב הציבורי

של תושבי העיר כלפי  דימוי נמוך 
השכונות הוותיקות

של אוכלוסייה חזקה  נטישה 
מהשכונות הוותיקות

–השפעה על הדימוי הכללי של העיר 
חלק מהשכונות נמצאות על צירים  

ראשיים

של האוכלוסייה  מודעות חוסר 

לשמירה על המרחב הציבורי

של האוכלוסייה לשאת  אמצעים כלכליים חוסר 

בעלויות גבוהות של שיפוץ ותחזוקה שוטפת 

רצון מצד בעלי הדירות  חוסר 

בשל  להשקיע משאבים 

"  פינוי בינוי"ספקולציות לתהליכי 

ROIושאיפה למקסום 

גבוההתחלופת אוכלוסייה 

בעיקר באזורים  , ריבוי דירות משקיעים)

שאינה יוצרת זיקה  ( הסטודנטיאליים

למרחב ותחושת אחריות כלפיו

ישנות מאודתשתיותמבנים ו

וחסרי  ריבוי בעלי דירות שאינם מתגוררים בהן

והאחריות האישית לטיפול " תחושת הבהילות"

"(רחוק מהעין רחוק מהלב"בגדר )במפגעים 

הזנחה מתמשכת של השטחים  

הפרטיים הפתוחים בשכונות  

וותיקות  " סמי"וההוותיקות 



קהל היעד המושפע מהבעיה

?אצל מי יתרחש השינוי? מי סובל מהבעיה



קהל היעד
?אצל מי יתרחש השינוי? מי סובל מהבעיה

השכונות  תושבי 
הוותיקות

וותיקות  " סמי"וההזנחה מתמשכת של השטחים הפרטיים הפתוחים בשכונות הוותיקות 



?מה נעשה

?  התופעהפעולות נעשו עד כה כדי להתמודד עם אילו 
?את המציאותעזרו לשנות הן מידה באיזה 

?  מי השותפים/ על ידי מי בוצעו הפעולות



?מה נעשה
פעולות נעשו עד כה כדי להתמודד עם התופעה אילו 

?את המציאותלשנות מידה הן עזרו ובאיזה 

"שיקום שכונות"תקציבים ל•
כמו  , פפים"השסיוע להתארגנויות שטח לשיפור מראה •

"עושים רחוב"
פעולות עירייה כאשר יש צורך תברואתי•
צווי ניקיון•
פפים"בשקול קורא של המשרד להגנת הסביבה לטיפול •



... מתמקדים , שוב

התושבים  אחריותלהגביר את כיצד ניתן 
הם יהיו  כך ש, פפים"השכלפי הזמניים

?לאורך זמןמטופלים ומתוחזקים 

הזנחה מתמשכת של השטחים הפרטיים 
" סמי"וההפתוחים בשכונות הוותיקות 

וותיקות  



נמוך בקרב תושבים  דימוי 
(  בעיקר סטודנטים)ארעיים 

בעירהמגיעים למגורים זמניים 

הידרדרות מתמשכת שמזמינה 
לכלוך ומפגעים נוספים, ונדליזם

של  פגיעה בתחושת האחריות האישית עיר לא נקייה תחושה מצרפית של 
תושבי העיר כלפי המרחב הציבורי

של תושבי העיר כלפי השכונות הוותיקותדימוי נמוך 

של אוכלוסייה חזקה מהשכונות הוותיקותנטישה 

–השפעה על הדימוי הכללי של העיר 
חלק מהשכונות נמצאות על צירים  
ראשיים

של האוכלוסייה  מודעות חוסר 

לשמירה על המרחב הציבורי

של האוכלוסייה לשאת  אמצעים כלכליים חוסר 

בעלויות גבוהות של שיפוץ ותחזוקה שוטפת  

רצון מצד בעלי הדירות  חוסר 

בשל  להשקיע משאבים 

"  פינוי בינוי"ספקולציות לתהליכי 

ROIושאיפה למקסום 

גבוההתחלופת אוכלוסייה 

בעיקר באזורים  , ריבוי דירות משקיעים)

שאינה יוצרת זיקה  ( הסטודנטיאליים

למרחב ותחושת אחריות כלפיו

ישנות מאודתשתיותמבנים ו

וחסרי  ריבוי בעלי דירות שאינם מתגוררים בהן

והאחריות האישית לטיפול " תחושת הבהילות"

"(רחוק מהעין רחוק מהלב"בגדר )במפגעים 

הזנחה מתמשכת של  
השטחים הפרטיים הפתוחים  

"  סמי"והבשכונות הוותיקות 
וותיקות  



ליוזמה" נתיב קריטי"מיקוד הבעיה ומציאת 

של פגיעה בתחושת האחריות האישית 

תושבי העיר כלפי המרחב הציבורי

גבוההתחלופת אוכלוסייה 

בעיקר באזורים  , ריבוי דירות משקיעים)

שאינה יוצרת זיקה למרחב  ( הסטודנטיאליים

ותחושת אחריות כלפיו



!תודה


