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מבוא
עבודה זו הוכנה לבקשת הצוות המסור של מכון ירושלים לחקר ישראל וזאת במסגרת פרויקט "קיימות עירונית". 

מכמי שעוסקים במחקר, בייעוץ וביישום פלטפורמות של כלכלה משתפת ומטבעות משלימים בישראל אנחנו שמ

חים לסייע בהרחבת מגוון הכלים שעומדים לרשותם של מקבלי החלטות ברמה המוניציפלית ולהציג כלים של 

ויותר ערים  יותר  כלכלה משתפת. הכלכלה המשתפת ניכרת בכל תחום ותחום וכבר כיום ישנן ברחבי העולם 

אשר עושות שימוש אקטיבי בפתרונות משתפים ומקיימים במרחב העירוני. הצטרפנו לפרויקט של מכון ירושלים 

מתוך תחושת שליחות ברורה ובמטרה מוצהרת להפיץ את בשורת הכלכלה המשתפת בקרב מקבלי ההחלטות 

בעיריות, ברשויות המוניציפליות, בממשלה ובכלל. אנחנו סמוכים ובטוחים שקוראי מחקר זה ילמדו רבות, הן על 

מאפייני הכלכלה המשתפת בישראל, הן על האפשרויות והפוטנציאל הגלום בה והן על דרכי הפעולה שניתן וכדאי 

להוציא מן הכוח אל הפועל. מידע נוסף ניתן לקבל באתר שלנו, www.weconomize.com, בדף הפייסבוק שלנו 

)בו פעילות רבה, כולל סקירת חברות ישראליות וזרות וכן כתבות על כלכלה משתפת ותחומים משיקים( ובכנסים 

בהם אנו משתתפים.
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1.0
תקציר 
מנהלים

וגדל של ערים מרכזיות בעולם  במספר הולך   

בולוניה  ברלין,  טורונטו,  לוס-אנג'לס,  לונדון,  )סיאול, 

הפכה  הכלכלה המשתפת  אחרות(,  רבות  רבות  ועוד 

המדיניות  קובעי  שבאמצעותו  משמעותי,  כלי  להיות 

עריהם.  של  כלכלי  חברתי  פיתוח  ומאיצים  מייצרים 

ובראשונה שימוש מושכל בכלכ מזאת משום שבראש 

מלה משתפת מאפשר לעיר ותושביה למנף את המשא

קיימים ברשותם, לטובת התמו והיכולות שכבר  מבים 

דדות עם אתגרי העירוניות. על כן, הפתרונות שערים 

מייצרות בדרך זו, דורשים השקעת משאבים כלכליים 

מקטנים יחסית ומימושם מהיר מאד, ביחס לאלטרנטי

הכלכלה  רבות  פעמים  מזאת,  יתרה  המקובלות.  בות 

מהמשתפת מצליחה לייצר פתרונות במקומות שאסטר

טגיות אחרות נכשלות. 

בהק משתפת  כלכלה  היא  מה  מסבירה  זו,  מעבודה 

הכלכלה המשתפת בהקשר  את  סוקרת  העירוני,  שר 

הישראלי ולבסוף מגדירה המלצות קונקרטיות לקובעי 

ממדיניות. זאת על מנת שיוכלו לרתום את הכלכלה המ

שתפת לטובת תושבי הערים בישראל. מטרת העבודה 

לעשות  ניתן  כיצד  ולהדגים  כלים  לתת  היא  הנוכחית 

פיתרו לייצר  מנת  על  וסדור  מובנה  בתהליך  משימוש 

אלמנט  עירוניים.  לאתגרים  ואפקטיבים  מקיימים  נות 

זו. הקיימות אליה  הקיימות העירונית מהותי בעבודה 

קיימות בהקשר הרחב,  הינה  בעבודה  אנו מתייחסים 

כלומר השפעות חברתיות, סביבתיות וכלכליות על פני 

זמן. 

מראשית, עבודה זו בוחנת את הקשר בין קיימות עירו

נית לכלכלה משתפת. שנית, מוצגת סקירה של תחומי 

הפעילות של כלכלה משתפת שכבר קיימים בישראל 

)איתרנו כתשעה ענפים / תעשיות בישראל בהם קיימות 

פלטפורמות משתפות הרלוונטיות לעירוניות מקיימת(. 

משלישית, ערכנו מקרה בוחן בעיריית ירושלים, שתוצ

ריו כוללים מספר פתרונות לדוגמא לאתגרים עירוניים, 

מבאמצעות כלכלה משתפת. לבסוף, הסיכום מכיל מסק

מנות והמלצות פרקטיות אודות פיתוח מדיניות מוניציפ

לית, שמחד גיסא תאפשרנה יצירת הזדמנויות לפעולה 

מומאידך גיסא תאפשרנה התמודדות עם חסמים, וסיכו

נים אפשריים.

המסר העיקרי שאנו שואפים להעביר לקוראי העבודה 

משתפת.  לכלכלה  הקשור  בכל  אקטיביים  היו  פשוט: 

ממכיוון שכיום ניתן לחוש בכלכלה המשתפת בכל אס

פקט בחיינו, החל מתחום המידע והרשתות )פייסבוק, 

 airbnb( המשך בתחומי התיירות ,)וואטסאפ ועוד

או   Waze )לדוגמא  וכלה בתחום התחבורה  כדוגמא( 

בחירה  לבחור  מוניציפלי  בניהול  העוסקים  על   ,)Gett

חשובה: האם להתייחס באופן אקטיבי לפלטפורמות

www.airbnb.com
אתר אינטרנט המתווך בין שוכרי יחידות מגורים 

לטווח קצר לבין בעלים של יחידות כאלו.
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לאו.  אם  שלהם  המוניציפלי  בתחום  הפועלות  משתפות 

ניתן כמובן להתנהל באופן פסיבי, ולא לעשות דבר )ואף זו 

בחירה(, אך התנהלות פסיבית תביא לכך שהפלטפורמות 

ישאפו להגשמת המטרות שלהן, שהן כמעט תמיד מטרות 

מכלכליות מוטות רווח ותו לא. במצב זה, קידום העיר ותוש

ביה לא יהיה בהכרח במוקד העשיה של חברות הכלכלה 

מהמשתפת ועל כן בסבירות גבוהה אינטרסים עירוניים יפ

געו בכל פעם שהם יתנגשו עם שיקולי רווח. מנגד, קיימת 

סכנה שרשויות שתגבנה באיסור גורף על פעילויות כלכלה 

זו  פעילות  שצורת  ההזדמנויות  את  תפספסנה  משתפת 

מוניציפלית  מאפשרת. התנהלות אקטיבית מצד הרשות 

והקהילות הפועלות בה  תביא לכך שהאג'נדה של העיר 

מתבוא לידי ביטוי בפעילות של פלטפורמות כלכלה משת

פת בעיר. בעבודה זו נסביר מה ניתן לעשות וכיצד ניתן 

ההמל את  יאמצו  שהקוראים  תקווה  אנו  זאת.  מלעשות 

צות שלנו, יתאימו את המדיניות הציבורית שלהם ויפעלו 

באופן אקטיבי יותר, כפי שעושות יותר ויותר ערים ברחבי     

העולם. 

www.waze.com
אפליקציית ניווט GPS חינמית ושיתופית, 

המתעדכנת באופן רציף על ידי קהילת המשתמשים.

http://gett.com/il
אפליקצית הזמנת מוניות ושליחויות מבוססת מיקום 

המחברת בין נהגים ונוסעים.
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  2.0
רקע ומטרת 

העבודה 
  2.1

מה האתגרים וההזדמנויות שבפניהם עומדות 
ערים כיום? 

טרם התייחסות מפורשת לאתגרים יש להכיר בא מ 

מתגר הדמוגרפי שעומד בבסיס אתגרי העירוניות. לראשו

נה בהיסטוריה האנושית יותר אנשים בעולם חיים בערים 

מאשר באזורים לא עירוניים. על פי דו"ח האו"ם, בשנת 

2014 חיו כ-54% מאוכלוסיית העולם בערים והצפי הוא 

שעד שנת 2050, כ-66% מתושבי העולם יתגוררו בערים. 

על פי דו"ח הלמ"ס "ערים גדולות בישראל 2012-2013" 

התגוררה  המדינה  מאוכלוסיית  כ-43%   ,)2013 )מסוף 

לפחות  המונות  )ערים  בישראל  הגדולות  הערים  ב-14 

100 אלף תושבים(. האוכלוסיה בישראל צפויה לגדול לכ-

11 מיליון נפש ב-2030, כלומר גידול  של למעלה מ-30% 

באוכלוסייה, כאשר כ-73% מהגידול יתרחש בערים )כך 

על פי דוח קיימות של מכון ירושלים(. הנתונים והמגמות 

הדמוגרפיים משליכים על האתגרים העירוניים במספר רב 

של אופנים, החל בכלכלה ותעסוקה, המשך בצורך גובר 

וגובר  הולך  בצורך  וכלה  בצריכה  גידול  בנויים,  בשטחים 

בפתרונות תחבורה וכמובן שרשימת ההשפעות ארוכה.1 

ברכיה ולרי  ודין לירון, תחזית לקיימות ירושלים 2030 )2012(.  1

נראה שהגידול הצפוי באוכלוסיית הערים הולך יד ביד עם 

מגידול צפוי בצריכה ובלחץ הכלכלי המשתמע והזיהום שצ

נובעת מהצורך הגובר  נוספת  מייצרת. השפעה  זו  ריכה 

בעוד ועוד שטחים בנויים. המשך בנייה על חשבון שטחים 

פתוחים עשוי לגרום לפגיעה משמעותית בטבע ובאיכות 

החיים של התושבים )היכן יוכלו אנשים להנות משטחים 

ירוקים ופתוחים?(. לעומת גישה זו, ניתן לשער שלמעבר 

לערים עשויות להיות גם השלכות סביבתיות חיוביות שכן 

ריכוז גבוה של תושבים משמעותו ריכוז תשתיות ויצירת 

לגובה  )בנייה  מגורים  וייעול תחבורה,  שיתוף  אפשרויות 

וכו'( וכדומה, ומכאן שהנושא מורכב ולא ניתן להעריך את 

השפעותיו בנקל.

מבאופן דומה, גם תחום התחבורה הינו תחום מרכזי שע

איתו.  להתמודד  תצטרכנה  ומצטופפות  שהולכות  רים 

העומס על מערכות התחבורה גדל, הפקקים מתארכים, 

מהזיהום שהתחבורה מייצרת גדל ועימו הזמן המבוזבז בד

מרכים. פתרונות של תחבורה ציבורית דורשים זמן ומשא

בים רבים וכבר כיום מערכות התחבורה לא נותנות מענה 

טוב מספיק לתושבי מרבית הערים. המרחב הכלכלי גם 

לי צורך  קיים  מייצר מספר אתגרים מהותיים. מחד,  מכן 

צור מספיק מקומות תעסוקה לאוכלוסיה הגדלה, ומאידך 

חברות מצמצמות את כוח האדם שהן צריכות באמצעות 

שמייצרים  עבודה  מקומות  לייצר  הצורך  בצד  טכנולוגיה. 

פרנסה יש לשים לב שאלו מאפשרים קיום הוגן. אתגר זה 

מבולט בכל העולם המערבי לאור נתונים שמעידים על שחי

קת מעמד הביניים וגידול בפערי ההכנסה ובכוח הקנייה. 

כך למשל בישראל, לעשירון העליון כוח קנייה של פי 25 

בהכנסה הפנויה לעומת העשירון התחתון.2  

אתגרים אלה ואחרים מלמדים על הצורך הדחוף במציאת 

2 Duncan, M., & Agyeman Julian. )2016(. Sharing Cities: A 
Case for Truly Smart and Sustainable Cities )Urban and Industrial 
Environments(. MIT Press.
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פתרונות שעשויים לשנות באופן מהותי ובסיסי את אופן 

מההתנהלות שקיים כיום, שכן סביר שלא נוכל לעמוד בא

תגרים אלה בסד הזמן העומד לרשותנו. עם זאת, גידול 

הטכנולוגיות  ההתפתחויות  בשילוב  בערים  האוכלוסיה 

בישראל  הערים  שתושבי  העובדה  ובראשונה  )ובראש 

וטלפונים  מחשבים  באמצעות  כיום  מרושתים  ובעולם 

עם  להתמודדות  חדשות  הזדמנויות  גם  מייצר  חכמים(, 

מהאתגרים שהוצגו. הכלכלה המשתפת היא לוגיקת פעו

לה המותאמת בראש ובראשונה לערים שבהן אוכלוסיה 

גדולה ומרושתת. לוגיקה זו מאפשרת שימוש מושכל יותר 

מבמשאבים וביכולות שכבר קיימות בערים. על כן, להערכ

תינו, הכלכלה המשתפת טומנת בחובה הזדמנות גדולה 

להתמודדות עם האתגרים שהוצגו.

2.2 

 WEconomy :מהי כלכלה משתפת? )באנגלית
 )Sharing Economy או

 ,WEconomy הכלכלה המשתפת )מכונה לעיתים  

רשת,  כלכלת   ,peer-to-peer, mesh עמיתים,  כלכלת 

מכלכלה שיתופית, או צריכה שיתופית(, היא מערכת חב

מרתית-כלכלית המתבססת על שיתוף קהילתי של משא

מבים אנושיים ופיזיים. הכלכלה המשתפת מורכבת מפל

טפורמות המאפשרות למשתמשיהן לייצר, להפיץ, לקיים 

מסחר, לצרוך מוצרים ושירותים ולקיים פעילויות ציבוריות 

משונות באמצעות מערך פתוח ומגוון רחב של עמיתים )וב

ממנפות  לרוב  אלה  מערכות  וארגונים(.  אנשים  זה  כלל 

כך  ידי  ועל  רלוונטיים  ותכנים  מידע  טכנולוגיות, מערכות 

עמו תאגידים,  חברות,  אנשים,  של  העצמה  ממאפשרות 

תות ורשויות ממשלתיות. ברוב המקרים פלטפורמות אלה 

איור 1 : מצרכנים ליצרנים-צרכנים
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יחסית  יקרים  ושירותים  יכולות  ידע,  משאבים,  ממנפות 

מ)כאשר שתי הדוגמאות הברורות מאליהן הן נדל"ן למגו

רים – השכרת דירות ובתים לטווח קצר, וכלי רכב פרטיים 

– השכרת כלי רכב ושירותי הסעות משתפים, הנמצאים 

בתת שימוש על ידי בעליהם הפרטיים והציבוריים(. 

מעל מנת להבהיר את ההגדרה לעיל, נסביר מהי פלטפור

מה משתפת באמצעות איור 1. 

באיור ניתן להבחין בשלוש רמות שיתוף:

)לדוגמא  משתפת  שאינה  "רגילה"  פלטפורמה   .1

בידע,  )בין אם מדובר  תוכן  רוכש  WebMD( בה הצרכן 

מיומנות, שירות או מוצר( בתמורה לתשלום ליצרן התוכן.

2. פלטפורמה "חצי משתפת" בה הצרכן עשוי להוות חלק 

אקטיבי יותר ביצירת התוכן אבל עדיין עיקר הערך שייך 

לפלטפורמה והפלטפורמה בכל מקרה מייצרת חלק ניכר 

ממהתוכן. לדוגמא: מנוע החיפוש של גוגל מספק טכנולו

גיה באמצעותה ניתן לחפש באתרים )כלומר תוכן( אשר 

חברת  היא  נוספת  דוגמא  ידי המשתמשים.  על  מיוצרים 

Car2go אשר מפזרת ברחבי ערים כלי רכב והמשתממ

שים עושים שימוש בשירות שלה ומשלמים עליו. עם זאת, 

מהפלטפורמה מוגבלת במשאביה )שבבעלותה ולכן מוגב

לים( ולכן התוכן המיוצר אף הוא מוגבל.3

הערה - דו"ח זה ממוקד בפלטפורמות משתפות ולא "חצי" משתפות,   3
היות ולאלה יש את פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר על קיימות עירונית. זאת 

משום שהם נסמכות באופן כמעט מלא על שימוש במשאבים ויכולות קיימים ולעיתים 
קרובות בלתי מנוצלים

3. פלטפורמה "משתפת" בה קיימת סימביוזה בין ספקית 

הפלטפורמה )דהיינו החברה שפיתחה את הפלטפורמה( 

לבין היצרנים-צרכנים שפועלים עליה, כאשר כלל התוכן 

מיוצר ונצרך על ידיהם. היתרון היחסי הטמון בפלטפורמה 

מסוג זה משמעותי מכיוון שעלויות וחסמי הכניסה לשוק 

נמוכים ביותר, שהרי הציבור הוא יצרן הערך העיקרי ולא 

החברה. מעבר לכך, פוטנציאל הגידול של הפלטפורמה 

דווקא מכיוון שהפלטפורמה נסמכת  כמעט בלתי מוגבל, 

פל הפלטפורמה.  בבעלות  שאינם  קיימים  משאבים  מעל 

למשא בעלות(  )ולא  גישה  מציעות  משתפות  מטפורמות 

בים ושירותים, מאפשרות צמיחה ויראלית, מגבירות את 

היעילות, מבוססות על אמון בין קהל המשתמשים ולא רק 

מאמון לספק השירות / המותג. בנוסף, לעיתים קרובות פל

טפורמות משתפות מייצרות הזדמנויות לכל אחד להפוך 

Prosumers(. כלומר, צרכמ  ליזם / ליצרן-צרכן )נקראים

נים שיכולים גם לייצר ערך לעצמם ולאחרים מהמשאבים 

והיכולות שלהם. יתרונות אלה מתבטאים ביעילות גבוהה 

מיותר, רמת עלויות נמוכה יותר ותפוצה טובה יותר לפלט

פורמות משתפות על פני המתחרות ה"קלאסיות". מכאן 

שלפלטפורמות משתפות היכולת לשנות תעשיות ושווקים 

airbnb והשינוי שהיא כופה על תעמ )לדוגמא  מן היסוד 

שיית ההלנה בעולם( ובראייה ממוקדת עוד יותר, היכולת 

לתרום לקיימות בכלל ולקיימות העירונית בפרט. 

www.webmd.com
אתר אינטרנט אמריקני המספק חדשות ומידע 

הקשור לרפואה, בריאות ורווחה.

www.car2go.co.il
חברה לשיתוף כלי רכב, לה מכוניות החונות 
במקומות קבועים העומדות לרשות לקוחותיה.
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Prosumer -2.21  האזרח כ
נוסף העובר כחוט השני בגישת הקיימות הינו  קו מנחה 

תפיסת האזרח והקהילה כ-Prosumer )כלומר יצרן-צרכן 

או Producer+Consumer(. כלומר אזרח או ארגון )כגון 

ביה"ס(, מהווים במקביל הן לקוחות והן יצרנים - כלומר 

בויקיפדיה  לדוגמא  זמנית;  בו  הערך  וצרכני  הערך  יצרני 

מהמשתמשים הם אלה שכותבים את הערכים אך גם קו

ראים אותו. בדומה לכך, בגינות הקהילתיות האזרחים הם 

מקיומן.  הנהנים  אלה  גם  אך  הגינות  את  שיוצרים  אלה 

תפישת האזרח כ-Prosumer מייצרת מארג יחסים נוסף 

מבין הרשות לאזרח ומגדירה מרחב אפשרויות חדש לפי

פתירים  שאינם  ואתגרים  בעיות  ופתרון  קיימא  בר  תוח 

וכמשלם  כבוחר  ורק  אך  נתפס  האזרח  שבה  בתפישה 

לו חלק  ואין  מיסים שבתמורה מקבל שירותים מהרשות 

האזרח  בתפיסת  ההזדמנות  השירותים.  ביצירת  פעיל 

Prosumer נובעת מכך שהפעילויות הנוצרות אינן עתימ -כ

ידע, רצון, רעיונות  כי אם מבוססות  רות הון או אנרגיה, 

מהות  בקהילה.  השותפים  כלל  של  מניסיונם  נגזרות  או 

במרחב  האזרח  תפקיד  על  מחדש  חשיבה  הינה  השינוי 

הצי להשתתפות  הציבור  צרכי  מסיפוק  מעבר  מהציבורי: 

ולמרחב  לקהילה  ואכפתיות  שייכות  הרגשת  מתוך  בור 

הזדמנות  הינה  האזרחית  האקטיביות  הרחבת  הציבורי. 

להעמקת המעורבות הדמוקרטית ברמה המקומית ויצירת 

דיאלוג משמעותי ורציף בין הרשות לאזרח – הרבה מעבר 

להצבעה בבחירות אחת לכמה שנים.

2.22  מהם מטבעות קהילתיים / משלימים? 
מטבע קהילתי או משלים הוא אמצעי חליפין מקומי, שאינו 

פעולתו.   את  משלים  אלא  הלאומי  המטבע  את  מחליף 

מקו ויכולות  במשאבים  חליפין  מאפשר  קהילתי  ממטבע 

מיים שאין די משתמשים בהם ובין צרכים מקומיים שטרם 

ניתן להם מענה. מטבעות מהסוג הזה משמשים )לעיתים 

קהילתיות  התנהגויות  לעידוד  ניכרת(  בהצלחה  קרובות 

שהקהילה או הרשות מעוניינות בהן, כגון מיחזור, תמיכה 

באוכלוסיות מוחלשות, פיתוח עסקים קטנים ועוד ועוד. על 

כן, מטבעות אלה משמשים כלי חשוב לפיתוח בר-קיימא. 

והחידושים  מההמצאות  נבדלים  הקהילתיים  המטבעות 

וביסוס  הפיתוח  שתהליך  משום  האחרים,  הפיננסיים 

שישתמשו  והארגונים  האנשים  את  מערב  שלהם  הערך 

בהם בסופו של התהליך. 

גדל  הקהילתיים  המטבעות  מספר  האחרונות  בשנים 

4000 מטמ -במהירות וההערכה היא שיש כיום למעלה מ

בעות קהילתיים בעולם.4  

2.23  מה בין כלכלה משתפת לקיימות?  
מקיימות הינה קידום איכות החיים עבור כלל שכבות האוכו

הכלכ והנכסים  הטבע  בנכסי  התחשבות  מתוך  מלוסיה 

הינו  קיימא  בר  פיתוח  החברה5.  לרשות  העומדים  ליים 

בנכסי  שימוש  כנכס,  הקהילה  פיתוח  של  דינאמי  תהליך 

לחדש את  לטבע  )שימוש שמאפשר  מושכל  באופן  טבע 

מעצמו(, יצירת מספיק שפע עבור כלל חברי הקהילה ויצי

מכך,  יתרה  חברתי.  צדק  לייצר  שמטרתם  מנגנונים  רת 

תפיסת הקיימות גורסת שרב מימדיות זו צריכה גם לקחת 

מבחשבון את מימד הזמן בתפיסה רב דורית, כלומר הפ

בחשבון  לקיחה  תוך  להתבצע  צריכות  היום  שלנו  עולות 

שישפיעו על הדורות הבאים. שפע האתגרים החברתיים, 

סביבתיים וכלכליים שעומדים בפנינו מצביעים על כך שלא 

4 Lietaer, B. A., & Dunne, J. )2013(. Rethinking money: How 
new currencies turn scarcity into prosperity. Berrett-Koehler Publishers.

ליה,א., דני,ר., אלון,ט., דב,ח., אילון,ש., ירט,ס.ט., ליה,א., דני,ר.,   5
אלון,ט., דב,ח., אילון,ש., ירט,ס.ט., מדוז,ד. )2014(. מבוא: חושבים קיימות. בתוך 

ד"ר גרמי ברנשטיין)Ed.(, קיימות, חזון, ערכים, יישום )pp. 11–44(. מרכז השל.
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מספיק לייעל את המערכות הקיימות ולצמצם את הפגיעה 

בנכסים האנושיים ובמשאבי הטבע. עלינו לייצר מערכות 

חדשות שמשנות באופן מהותי ושוטף את הדרך בה אנו 

פועלים. 

בדו"ח זה נבחנת השאלה באיזו מידה הכלכלה המשתפת 

מעשויה להוות כלי שעשוי להיות חלק מהשינוי המהותי שנ

דרש על מנת לייצר עירוניות ברת-קיימא. 

2.24  מה מניע את הכלכלה המשתפת?
לכלכלה המשתפת מניעים שונים ומגוונים, החל ממניעים 

שמקורם בשינויים טכנולוגיים וחברתיים, המשך במניעים 

ואקולו כלכליים  במניעים  וכלה  במשתמשים  משמקורם 

גיים6. להלן סקירה של המניעים הרלוונטיים:

מניעים טכנולוגיים

• תפוצה רחבה של טלפונים חכמים )עפ"י הערכות, כבר 

טלפון  מכשירי  כמיליארד  העולם  ברחבי  נמכרו  ב-2013 

מחכמים( המאפשרים, בין היתר, שיתוף בנתונים )כגון נתו

GPS( ותקשורת זמינה. זמינות טכנולוגית זו מאפשמ  ני

רת קשר בלתי אמצעי בין Prosumers בקלות, בנוחות 

ובאופן מועיל.

P2P שוו  • התפשטות רשתות חברתיות ופלטפורמות

נות. הזמינות והנוחות של רשתות חברתיות ופלטפורמות 

משמעותית  בתפוצה  ולינקדאין,  וואטסאפ  פייסבוק,  כגון 

)יש להן במשותף מעל מיליארד משתמשים( מאפשרות 

6 Botsman, R., & Rogers, R. )2011(. What's mine is yours: 
how collaborative consumption is changing the way we live. London: 
Collins.    
Cooper, R., Timmer, V., Ardis, L., Appleby, D., Hallsworth, C., Tallack, 
A., Rohrlick, M. )2015(. Local Governments and the Sharing Economy, 
)October(. Retrieved from https://ccednet-rcdec.ca/en/toolbox/local-
governments-and-sharing-economy
Gansky, L. )2012(. The Mesh: Why the future of business is sharing. 
New York: Penguin Group.

מלקדם אפליקציות מקבילות ומקדמות שיתוף פעולה ועס

קאות P2P peer-to-peer כלומר בין משתמשים שונים 

 .P2B peer-to-business בפלטפורמה וכן

web.w
hats

http://web.whatsapp.com
אפליקציה סלולריתלהעברת מסרים מידיים, 

תמונות, קטעי וידאו וקול

www.facebook.com
הרשת החברתית המקוונת הגדולה בעולם

והזמינה ביותר מ-70 שפות

www.linkedin.com
רשת חברתית מקוונת שנועדה ליצירת קשרים 

מקצועיים ועסקיים בין משתמשיה
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 eBay דוגמאות לפלטפורמות פורצות דרך בהקשר זה הן

)מסחר( וכן Napster )מוסיקה וסרטים(.

.• הצורך במערכות תשלום יעילות יותר המערכות הפימ

עבודה  ובתהליכי  בתשתיות  שימוש  עושות  כיום  ננסיות 

שקיים  מכיוון  זאת  מיושנים.   - ובפרט  ושמרניים  יציבים 

ביצי תפגע  הקיימות  המסגרות  שהחלפת  כבד  מחשש 

ולכן קיימת התנגדות ארגונים  בות המערכות הפיננסיות 

שימוש  העושות  משתפות  פלטפורמות  כתגובה,  לשינוי. 

בתשתיות חדשות ויעילות יותר ובתהליכי קבלת החלטות 

יעילים יותר מסוגלות לתת מענה לאוכלוסיות ולסיטואציות 

המשך  משותפות,  תשלום  מפלטפורמות  החל  עדכניות, 

הלוואות  או  המונים  מימון  )כדוגמת  יותר  יעיל  במימון 

P2P( וכלה בפלטפורמות השקעה משותפת.

מניעים חברתיים

• התגברות הפערים בין המעמדות, ובעיקר בין הגבוה 

לחצים  על  להתגבר  הבינוני  המעמד  על  מקשה  לבינוני, 

בפלט לשימוש  ודוחפת  נשחקות  והכנסות  מאינפלציוניים 

פורמות משתפות המאפשרות ניצול של משאבים שלרוב 

מלא נעשה בהם שימוש לשם יצירת הכנסות. מנגד, הפל

טפורמות מאפשרות גישה זמנית וזולה למשאבים ומבלי 

הכורח לשאת בעלויות גבוהות. 

צפיפות  למרות  הקהילתיות.  והתחדשות  התעוררות   •

מאוכלוסין גוברת, ניכרת בשנים האחרונות מגמה של הת

חזקות הפרט על חשבון כוחה של הקבוצה או הקהילה, 

בעיקר במטרופולינים ובערים גדולות. כתגובה להתחז

זו מתפתחות קהילות המבקשות להחזיר משמעות  קות 

לקבוצות להן מכנה משותף. לפלטפורמות משתפות )החל 

מפלטפורמות כגון Eatwith, פייסבוק, המשך בוואטסאפ 

וכלה בקהילות העושות שימוש במטבעות משלימים כגון 

Mamazone( היכולת לחבר ולקשר משתתפים בכך שנו

צר מכנה משותף, בין אם מדובר ביצירת ערך על הפלט

מפורמה ובין אם מדובר במסחר פעיל באמצעות פלטפור

מה משתפת או מטבע קהילתי.

www.ebay.com
אתר מכירות פומביות וישירות מקוון בו המוכרים 

הם אנשים פרטיים ועסקים קטנים עד בינוניים

http://gb.napster.com
 MP3 תוכנת שיתוף קובצי מוזיקה מקוונת בפורמט

העושה שימוש במחשבים פרטיים כשרתים
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. פלטפורמות משתפות רבות מחמ י• אלטרואיזם בין-דור

ברות בין פרטים שבאופן רגיל לא היו מקיימים קשר בלתי 

אמצעי. בנוסף, הכלכלה המשתפת כוללת לעיתים קרובות 

תחושה של אחריות משותפת לשיפור הקהילה והסביבה 

ובפרט מאפשרת אלטרואיזם. 

צרכי ה-Prosumers כמניעים את הכלכלה המשתפת

• מודעות לעלויות ומחירים. משבר הסאבפריים והמיתון 

שבא לאחריו העלה למודעות הצרכנית תופעות הקשורות 

צריכה,  מוצרי  בצריכת  עלויות  והפרשי  מחירים  בעליית 

כמו גם בתשומות ומשאבים אחרים. המחאה החברתית 

שחוותה ישראל ב-2011 הייתה תוצאה ישירה של לחצים 

מאלה ובאופן דומה נרשמו תופעות מקבילות ברחבי העו

מלם. מהמודעות הצרכנית הזו קמו ועלו פלטפורמות מש

מתפות אשר מציעות שירותים ונכסים בעלות נמוכה משמ

עותית, לעיתים קרובות תוך ביטול עלויות תיווך שקיימות 

בכלכלה "הרגילה". 

• ירידה ברמות האמון במוסדות ובעיית שקיפות. רמת 

)ובייחוד  גדולות  ובחברות  ממשלתיים  במוסדות  האמון 

אלה הגלובליות( יורדת )גם עקב שקיפות לקויה בנושאי 

עלויות, תפעול ותנאי שימוש( ועקב כך למשתמשים נטייה 

לתת אמון הולך וגובר בצרכנים-עמיתים, תוך תשומת לב 

שקיפות  לרוב  שם  הפלטפורמות,  של  פנימית  לרגולציה 

רבה יותר בנוגע לנותן השירות ורמת השירות המצופה.

מאפשרות  משתפות  פלטפורמות  צרכנים.  העדפות   •

חיבור משוכלל יותר בין לקוחות מרובים לספקי שירותים 

)וזאת בניגוד לחב ובעונה אחת  מומוצרים מרובים, בעת 

מרכולתה  את  ומציעה  בפלטפורמה  השולטת  גדולה  רה 

אפשרויות  של  ביותר  רחב  מגוון  ומכאן  רבים(  ללקוחות 

מגוון  בין  בנקל  לבחור  ניתן   airbnb-ב לדוגמא,  צריכה. 

מרחב ביותר של דירות, בתים, אחוזות וכו' וזאת ללא סט

ומשוכלל  עשיר  שוק  נוצר  ובכך  תוקף  בעלת  נדרטיזציה 

ביותר.

לעיתים  דורש  משתפות  בפלטפורמות  השימוש  אמון.   •

קרובות בניית אמון בין משתמשים. בניית אמון זה מלווה 

מבתחושות חיוביות של הגשמה והצלחה כאשר האמון הנ

בנה חיובי )לדוגמא כאשר מקבלים הרבה לייקים כאשר 

מפרסמים משהו בעל ערך בפייסבוק או ביוטיוב(.

תחושות אלה גורמות למעורבות גוברת ולרצון לשתף עוד 

ועוד. מנגד, העושים שימוש שלילי בפלטפורמות לעיתים 

קרובות נענשים ונפגעת רמת האמון שהם מקבלים מיתר 

משתמשי הפלטפורמות.

• פיתוח פלטפורמות משתפות מאפשר הגשמת יזמויות 

וכל זאת תוך שימ  יעילה יותר, הגעה מהירה יותר לשוק

פלטפורמה  שיצירת  מכיוון  וזאת  משאבים  בפחות  מוש 

מקלה וזולה יותר מאשר יצירת חברה שבבעלותה המשא

בים שכן התוכן של הפלטפורמה נוצר על ידי המשתמשים 

ולא על ידי הפלטפורמה.

www.eatwith.com
פלטפורמה המחברת בין בשלנים המארחים סועדים 

בביתם ומספקים חווית אירוח גסטרונומית

www.mamazone.co.il
פלטפורמת אימהות, המאפשרת מסחר בטובין 

גם באמצעות מטבע משלים )"לבבות"(
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מניעים כלכליים

שנבעו  והאבטלה  המיתון  ב-2008,  הכלכלי  המשבר   •

מממנו גרמו להתעוררות צרכנית משמעותית של בעלי נכ

מסים ומיומנויות אשר חיפשו דרכים לייצר הכנסות מיכולו

תיהם ונכסיהם. ככלל, מיתון ומשברים כלכליים בעבר יצרו 

משווקים חדשים והיוו קטליזטורים לחדשנות ויצירתיות אנו

שית. ההבדל בין השפעות המשבר ב-2008 לקודמיו טמון 

בקיום טכנולוגיה אשר איפשרה ליצירתיות זו )בשילוב עם 

מהצרכים הרלוונטיים( לבוא לידי ביטוי בפלטפורמות המא

monetization( ובפרט, איפשרה מימ )פשרות מונטיזציה 

מוש לדחפים ייעוליים אשר נבעו מהרצון להפיק הכנסות 

מנכסים ומיומנויות שהניצול שלהם היה לא יעיל.

.• מתן גישה למשאבים לעומת בעלות עליהם פלטפורמ

מות משתפות מאפשרות גישה זולה ופשוטה למשאבים 

פלטפור בפרט,  אותם.  לייצר  או  לרכוש  הצורך  מבמקום 

ומותירות  לענפים  כניסה  מות משתפות מחלישות חסמי 

קהילת  בניית  הטכנולוגיה,  )יצירת  יותר  "זולים"  חסמים 

יתרונות  וכו'( תוך שימור פוטנציאל ליצירת  המשתמשים 

מלגודל הנובעים משיתוף המשתמשים בפלטפורמה ביצי

רת הערך.

• צורך גובר בגמישות פיננסית. אף ללא קשר למשברים 

יזמים,  פרטיים,  אנשים  נדרשו  משקי,  ולמיתון  פיננסיים 

בעלי עסקים קטנים ובינוניים וגופים חברתיים למימון אשר 

לעיתים קרובות לא ניתן להם על ידי המערכת הפיננסית 

פימ נמצא  גובר  צורך מימוני  ווהבנקאית הקיימת. לאות 

תרון בדמות מודלים עסקיים חדשים אשר מושתתים על 

מפלטפורמות כלכלה משתפת. מודלים עסקיים אלה מפ

צים על דיעות קדומות ומוסכמות ענפיות ונותנות פיתרון 

לשיקולים הפיננסיים  מימדים  הוספת  תוך  ותחרותי  יעיל 

ה"קרים" הקיימים במערכת הפיננסית ה"ישנה". לדוגמא, 

מכך שהפ מוסף  ערך  מקבלים  המונים  במימון  מתומכים 

מרויקט בו תמכו יוצא לפועל, גם אם לא הרוויחו ממנו במי

שלהם  הספציפית  לב שהתמיכה  שימת  תוך  וזאת  שרין 

בפרויקט אינה משמעותית אבל לתמיכת הקהילה כולה 

יש משמעות.

• הצורך להוריד עלויות מאפשר לפלטפורמות משתפות 

ולא מחייב של המשת זול  מלעשות שימוש בכוח עבודה 

לפלטפורמה  הערך  את  מייצרים  אחד  מצד  אשר  משים 

)במשותף, כקהילה או כקולקטיב( אבל חסרי כוח אל מול 

מהפלטפורמה כיחידים. בנושא זה קיים סיכון שיחידים ייפ

געו מכיוון שההכנסה הפנויה הנובעת מהפלטפורמה אינה 

כוללת לרוב אלמנטים כגון הפרשות סוציאליות או אפילו 

הכרה ביחסי עובד-מעביד. 

מניעים הקשורים באקולוגיה וקיימות

לצורך  והרשויות  הציבור  של  וגוברת  הולכת  הבנה   •

 בקיימות, בעקבות בעיות סביבתיות בכל העולם. בעומ

לם עיסוק גובר במשברים סביבתיים בכל הרמות; רשויות, 

ממוסדות מחקר, תקשורת ואנשים פרטיים. התובנה הב

סיסית היא כי עלינו לשנות את הדרך בה אנו צורכים את 

המשתפת  הכלכלה  שימוש.  עושים  אנו  בהם  המשאבים 

גודל חסרי תק ממייעלת את השימוש במשאבים בסדרי 

מדים, משום שמחד גיסא היא מייעלת את השימוש במשא

בים הקיימים ומאידך גיסא, חוסכת בצורך בייצור משאבים 

חדשים.

www.youtube.com
אתר אינטרנט המאפשר למשתמשים להעלות, 

לשתף, לצפות ולהוריד סרטונים
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זה  ליתרון  המודעים  וארגונים  יזמים  פרטיים,  אנשים 

וגדל(  ורואים בו ערך משמעותי )מספרם של אלה הולך 

מנוטים לא רק להשתמש יותר בפלטפורמות כלכלה מש

תפת, אלא גם ליזום פתרונות ויוזמות חדשות המבוססים 

על הלוגיקה של כלכלה משתפת.

2.3
כלכלה משתפת ככלי יישומי 

ליצירת פתרונות לאתגרי עירוניות מקיימת
מה מרוויחה העיריה ותושביה משימוש בשיטות   

העבודה של כלכלה משתפת?  

מהבנת אופן פעולתה של הכלכלה המשתפת ניתן לגזור 

את התשובה לשאלה לעיל: הרשות מרוויחה את היכולת 

לתת מענה לאתגרים העירוניים בזמן קצר יותר ובעלויות 

מנמוכות יותר תוך השפעה סביבתית פחותה לעומת הפ

תרונות המקובלים כיום. אתגרים לדוגמא כוללים מצוקת 

פנאי  תשתיות  פיתוח  קטנים,  בעסקים  תמיכה  שטחים, 

הבוחן(.  במקרה  ראו  דוגמאות  )לפירוט  ועוד  עירוניות 

היכולת לייצר מענה בזמן קצר ובעלויות נמוכות אינו קסם 

)או אחיזת עיניים(, אלא נובע מכך שפתרונות של כלכלה 

שימוש במשאבים  על  ובראשונה  בראש  בנויים  משתפת 

ויכולות שכבר קיימים ולא על ייצור וצריכה של משאבים 

לר בכלכלה המשתפת מאפשר  שימוש  כלומר  מחדשים. 

שות גישה ליותר משאבים ויכולות לטובת ביצוע המדיניות 

מלטובת תושביה. בנוסף, הכלכלה המשתפת טומנת בחו

בה פוטנציאל ליצור קהילות מגובשות ופעילות במסגרת 

שייכות  תחושת  יצירת  תוך  העירוניים  האתגרים  פתרון 

וגיבוש קהילתי. 

מהאם ניתן למצוא פתרונות לאתגרי העירוניות באופן שי

טתי? 

לאור הניסיון בעולם, ולדוגמא בערים שהפכו את הכלכלה 

)ערים כדוגמת  עירוני  המשתפת לכלי אסטרטגי לפיתוח 

מסיאול, לוס אנג'לס ובולוניה(, ניתן לראות שפתרונות שיט

תיים לאתגרים עירוניים הם בנמצא וניתן לאמץ ולהתאים 

פתרונות משתפים על פי הנדרש. בנוסף, במסגרת מקרה 

סדורה  עבודה  מתודולוגיית  מציגים  אנו  שערכנו  הבוחן 

המאפשרת פיתוח שיטתי ומותאם של פתרונות לאתגרי 

העירוניות וזאת באופן מקיים. 

במקרה  פירוט  )ראו  הבאים  מהשלבים  מורכב  התהליך 

הבוחן(:

מימוש  ופוטנציאל  עניין  בעלי  פעילות  תחומי  איתור   .1

גבוהים באמצעות פלטפורמות כלכלה משתפת

2. מפוי צרכים בלתי ממושים בתחומים אלה

3. ניתוח ואיתור משאבים קיימים שניתן באמצעותם לתת 

מענה לצרכים שהועלו. במקביל לכך מבוצע מיפוי חסמים 

ארגוניים ורגולטוריים וניתוח קיימות.

4. התאמת משאבים לצרכים – הגדרת התהליכים הארמ

גוניים והפלטפורמות שיש לייצר על מנת לאפשר לאנשים 

מוארגונים להשתמש במשאבים הקיימים למתן מענה לצר

כים הבלתי ממושים שהועלו.  

פלטפורמה  יצירת  או  קיימת  בפלטפורמה  שימוש   .5

חדשה. 
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משתפת:  כלכלה  באמצעות  העירוניות  לאתגרי  פתרונות  שיטתי  באופן  לייצר  לנו  מאפשרים  מאפיינים  שני  לסיכום, 

הראשון, מידע וניסיון ההולך ומצטבר מערים בעולם שכבר כיום רותמות את הכלכלה המשתפת לטובתן ומשמשות לנו 

כאמת מידה הן לעשייה והן למחקר. השני, המחקר והלמידה בשנים האחרונות בקבוצת WEconomize איפשרו לנו 

לפתח מספר מודלים, מתודות ותהליכים סדורים, בין היתר להגדרת אתגרים ויצירת פתרונות כפי שמוצג לעיל ומפורט 

במקרה הבוחן בדו"ח זה.
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3.0
יצירת מדיניות

מוניציפלית סדורה 
בתחום הכלכלה

המשתפת
וון- פארק  סיאול,  העיר  של  המכהן  העיר  ראש   

בפרס   )2016( לאחרונה  זכה   )Park Won-soon( סון 

 The Gothenburg Award for Sustainable היוקרתי

קיימות.  לפיתוח  הייחודית  תרומתו  על   Development

בפרס זה זכו בעבר סגן נשיא ארה"ב לשעבר אל גור וכן 

המהנדסים היפנים שפיתחו את דגם ה-Prius של טויוטה 

זכה  מדוע  להמונים(.  שנמכר  הראשון  ההיברידי  )הדגם 

ראש העיר פארק לכבוד זה? ובכן, על פעילותו הייחודית 

בעיר שלו, סיאול, בה הוא מוציא לפועל מדיניות ציבורית 

משבמרכזה הכלכלה המשתפת. תחת הכוונתו, פועלת עי

יוקר המחיה )בעיקר  ריית סיאול באופן אקטיבי להורדת 

)העושים  לציבור  עירוניים  משאבים  להנגשת  לצעירים(, 

העבו שעות  לאחר  אף  ובספריות  ציבור  במבני  משימוש 

כלכלה  של  בתחום  סטארטאפים  ולעידוד  הרגילות(  דה 

הזנק  חברות   70 מעל  כבר  סיבסדה  )העירייה  משתפת 

 Uber את  לסיאול  להכניס  במקום  בנוסף,   .)2012 מאז 

או את airbnb החליט פארק להקים בעצמו פלטפורמות 

לצרכי  המתאימה  כזו  שונה,  אג'נדה  בעלות  אבל  דומות 

לייצר לעצמו גישה  יכול כל תושב  וכך  העיר שבאחריותו 

 So Car זולה וזמינה לכלי רכב. שירות אחד כזה נקרא

300 אלף משתמשים )בתוך כשנמ  ועושים בו שימוש מעל

תיים מהקמתו!(. באופן דומה, צעירים )בעיקר סטודנטים( 

מיכולים לשכור דירות בזול בעיקר מקשישים ואנשים הזקו

קים להכנסה נוספת. בהתאם, ניתן לחלק את המדיניות 

מוניציפלית הסדורה לשלושה רבדים:

1. הכרה בחשיבות הכלכלה המשתפת ובהשפעמ  

תה הפוטנציאלית על מרקם החיים העירוני ועל הקיימות 

ולעקוב  מידע  לאסוף  על הרשות  יוצא,  כפועל  העירונית. 

מאחרי הפעילות של הפלטפורמות הפועלות בתחומה ובפ

רט לכמת ולנתח את ההשפעות של הפלטפורמות על חיי 

התושבים.

המשמ הפלטפורמות  והכוונת  פעולה  שיתוף   .2  

כוללת  זו  הכוונה  הרשות.  בתחומי  כבר  הפועלות  תפות 

מהעברת חקיקה מקומית / תקנות ועידוד )או לחילופין מני

עת( כניסת פלטפורמות משתפות שונות לתחום השיפוט 

של הרשות על פי הערכת ההשפעה של הפלטפורמות על 

הקיימות העירונית. ברובד זה משפיעה הרשות על הפועל 

היוצא מפלטפורמות אלה ובאמצעות הרגולציה הנ"ל ניתן 

לקדם מדיניות ציבורית המתאימה למטרות הרשות וזאת 

מעל חשבון מטרות הפלטפורמות )שהן ברובן המוחלט מו

כוונות רווחים(.

משתפת  בכלכלה  אקטיבי  שימוש  עשיית   .3  

)פרויקט "Sharing City"( והקמת פלטפורמות משתפות 

המי מטרות  כאשר  הרשות  או תחת השפעת  מבשליטת 

המו הרשות  של  אלו  את  תואמות  והפלטפורמות  מזמים 

היום  סדר  את  אקטיבי  באופן  מקדמות  ולפיכך  ניציפלית 

והמדיניות הציבורית.

הכלכלה המשתפת וחלון ההזדמנויות בישראל16

http://www.jiis.org.il/


 3.1
מדיניות פסיבית

בניגוד לערים כגון סיאול, בולוניה, וונקובר ואמס מ 

טרדם, מרבית הערים בעולם טרם קיבלו החלטה הנוגעת 

המשתפת.  הכלכלה  כלפי  שלהן  המוניציפלית  למדיניות 

מלרוב, לעיריות אלה חסרה המודעות והחשיפה הן להש

פעות של הכלכלה המשתפת על הקיימות העירונית והן 

ליתרונות הגלומים בכך שהעיריות הן הנותנות את הטון 

בר בתחומן.  הפועלות  המשתפות  לפלטפורמות  מבנוגע 

משויות אלה לרוב אין בעלי תפקידים כאלה ואחרים הסו

קרים את התחום וכתוצאה מכך, התגובה )באם נדרשת( 

מלתחום הכלכלה המשתפת ניתנת אך ורק כאשר אין ברי

רה.

3.2
מדיניות מסדירה

כלכלה  כלפי  מסדירה  מדיניות  הנוקטות  בערים   

מעקב  תוך  מותאמת  ציבורית  מדיניות  נקבעת  משתפת 

למרחב  פלטפורמות משתפות  וכניסת  אחר התפתחויות 

מהמוניציפלי. מאפייני המדיניות הציבורית בערים אלה כו

ללים:

מ• שימוש אקטיבי ברגולציה, חקיקה ותקנות – לגופים מו

ניציפליים בערים אלה ברור שיש יתרונות )בצד השפעות 

שליליות פוטנציאליות( להסדרת פעולתן של פלטפורמות 

משתפות ולפיכך מוסדרות תקנות המעודדות, או לחילופין 

מגבילות, פלטפורמות משתפות בתחומן. לדוגמא, עיריית 

דירות  השכרת  על   )2016( מסויים  בשלב  אסרה  ברלין 

airbnb( בתחומה  לטווח זמן קצר )בפלטפורמות דוגמת 

שכן כניסת גופים אלה הביאה לעליית מחירי הדיור בעיר 

מ)בצד העלייה בתיירות הנכנסת(. מאידך, במדינת אריזו

נה שבארה"ב הועברה חקיקה שאוסרת על ערים להגביל 

כניסת פלטפורמות משתפות לתחומן.

• מעקב ועבודה אל מול החברות הרלוונטיות – לעיתים 

קרובות אין צורך לייצר מגבלות חוקיות אלא ניתן )ורצוי( 

מלייצר הבנות באמצעות דו שיח. מעקב אחרי פעילות הח

מברות )כניסת חברות, התפתחותן או לחילופין יציאתן מה

 )Map Jam( מיפוי  לדוגמא באמצעות   – מרחב העירוני 

מכלל הפעילויות המשתפות בעיר( מאפשר הבנת התהלי

מכים המתרחשים בעיר כמו גם הבנת ההשפעות האפש

ריות על המרחב העירוני. לדוגמא, מעקב אחר התפתחות 

חברה משתפת כדוגמת Eatwith )ודו שיח עם מנהליה( 

תאפשר הבנה טובה יותר של רמת התיירות )חוץ ופנים( 

בעיר.

• עידוד פלטפורמות משתפות להיכנס למרחב העירוני – 

לסייע  העשויות  משתפות  וחברות  חיוביות  מגמות  זיהוי 

יותר של  יאפשר הבנה טובה  עירוניים  בפיתרון אתגרים 

הפתרונות האפשריים. בהמשך, ניתן לעודד פלטפורמות 

משתפות לקיים פעילות )שאינה קשורה לפעילות העירייה 

אלא רק ברמת הדו-שיח והתמיכה( בעיר. לדוגמא, עידוד 

פלטפורמה כדוגמת Fanzone לפעול בשיתוף פעולה עם 

מהרשות יסייע להסדרת ארועי תרבות וספורט גדולים )בא

רגון הסעות משותפות, העברת מידע לקהילות מעריצים 

ועוד(.

www.myfanzone.com
פלטפורמה לארועי ספורט ומוזיקה המציעה תוכן 
מותאם לארועים, פתרונות לוגיסטיים ומסחריים 
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3.3
מדיניות אקטיבית

כלכלה  כלפי  אקטיבית  מדיניות  הנוקטות  ערים   

משתפת עושות שימוש בכלי המדיניות הציבורית שפורטו 

בסעיף 3.2 לעיל )מדיניות מסדירה( ובנוסף עושות שימוש 

בשני נדבכים נוספים ומשמעותיים:

מ • הקמת פלטפורמת האצה )כדוגמת האב או מאיץ/אק

לפתח  הזנק  חברות  עידוד  שמטרתה  עירונית  סלרטור( 

הרשות  בפני  העומדים  העירוניים  לאתגרים  פתרונות 

המפותחות  העבודה  ושיטות  הטכנולוגיות  המוניציפלית. 

עשויות )לבחירת הרשות( לשמש כפלטפורמות חיצוניות 

או פנימיות )על פי החלטת ומדיניות העיריה( המסייעות 

למדיניות העירונית.

• אימוץ פלטפורמות קיימות )טכנולוגיות קיימות( הפועלות 

מכבר בערים או מדינות אחרות ושימוש בהן לפיתרון אתג

מרים עירוניים. לדוגמא: הקמת פלטפורמה עירונית )כדוג

מת פלטפורמת שיתוף נסיעות So Car של עיריית סיאול( 

או שימוש בפלטפורמה קיימת ותשלום על הטכנולוגיה או 

להמ  )SaaS – Software as a Service )על השירות 

שגת מטרה זהה – פיתרון של אתגר עירוני תוך שימוש 

בפלטפורמה פועלת. לדוגמא: שימוש בפלטפורמת שילוח 

מקיימת, תחת שמה של הרשות לפיתרון בעיות לוגיסטי

קה ושילוח עירוניים באמצעות שליחים מזדמנים )תושבים 

בתנועה, בין אם הולכי רגל, נהגים או נוסעים בתחבורה 

ציבורית – ראו הסבר במקרה הבוחן(.

www.socar.kr
פלטפורמת שיתוף נסיעות ברכבים פרטיים 

בעיר סיאול )דרום קוריאה( 
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4.0
תמונת מצב

של הכלכלה המשתפת 
בישראל

4.1
רקע - כלכלה משתפת ההקשר הישראלי

על מנת לבחון את פוטנציאל השימוש בכלים של   

כלכלה משתפת בישראל, עלינו להבין במה ישראל דומה 

מאו נבדלת ממדינות אחרות ובעיקר מהן המגבלות, היתרו

נות וההזדמנויות הייחודיות לישראל. חשוב לציין שמדינת 

מישראל לא שונה באופן מהותי ממרבית המדינות המער

ביות המפותחות בהן הכלכלה המשתפת פורחת. כלומר, 

מהאוכלוסיה בישראל מאופיינת ברמת מודעות גבוהה לשי

מושים שניתן לעשות ברשתות החברתיות, ישנה פריסה 

מארצית רחבה ביותר של אינטרנט ותפוצת הטלפונים הח

הצ האוכלוסיה  בקרב  בוודאי  ביותר,  משמעותית  מכמים 

עירה. המחאה החברתית והמשבר הכלכלי שחווה הדור 

המחיה  יוקר  עם  להתמודד  שמתקשה  בישראל  הצעיר 

מדומה לתופעות ברחבי העולם וכתוצאה מכך קיימת תו

אלטרנ לצורך שבחיפוש  רחבות  אוכלוסיות  בקרב  מדעה 

טיבות להתנהלות החברתית כלכלית. ייתכן שההזדמנות 

בישראל טמונה בתרבות היזמית בכלל ובתחום הטכנולוגי 

לפלטפור פורה  כר  היא  זו  יזמות  בפרט.  בה  מהמפותח 

ממות כלכלה משתפת, ואכן יש כבר מספר מרשים של חב

רות ישראליות גדולות הפועלות בישראל ובחו"ל כדוגמת 

Moovit, Fiverr, Waze, Eatwith ועוד רבות אחרות. על 

Weconomize, יש למעמ  פי מיפוי שנערך על ידי קבוצת

לה מ-200 יוזמות ישראליות בתחום הכלכלה המשתפת. 

ממנגד, יש לקחת בחשבון שעל מנת שפלטפורמות של כל

כלה משתפת יתפקדו באופן אפקטיבי עליהן ליצור רשת 

מבעלת מסה קריטית של משתמשים בעלי מאפיינים מג

וונים והיות וישראל היא מדינה קטנה באופן יחסי מבחינת 

מאוכלוסיות היעד, מצב זה מייצר אילוצים לפלטפורמות כל

מכלה משתפת. האילוץ המשמעותי ביותר הוא המחייב פל

טפורמות משתפות לצמוח בעיקר בערים או בגושי הערים 

מהגדולות )גוש דן, ירושלים, חיפה ובאר שבע( ומשם לה

תפזר לשאר הארץ )אם בכלל(. במקרים רבים, על מנת 

שפלטפורמות יוכלו לפתח חוסן כלכלי, עליהן לבנות מנועי 

הישראלים  ליזמים  זה  )בתחום  נוספות  במדינות  צמיחה 

מקשרים וניסיון נרחב(. דווקא אילוץ זה פותח הזדמנות לר

שויות המקומיות להשפיע על פעילות הפלטפורמות מחד 

ומאידך לעזור לפלטפורמות שמייצרות פתרונות לאתגרי 

העיר לפרוח. לבסוף, בהתחשב בכך שאין עדיין מדיניות 

ציבורית, לא ברמה העירונית ולא ברמה הארצית בהקשר 

של הכלכלה המשתפת, חשוב לייצר מדיניות כזו בהקדם 

האפשרי אם ברצוננו לקצור את הפירות שטומנת בחובה 

הכלכלה המשתפת. 

www.fiverr.com
זירת מסחר גלובלית מקוונת בה יזמים/עצמאים 
מציעים ללקוחות שירותים וכישרונות החל מ-5$
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4.2
סקירת תחומי פעילות )תעשיות וענפים( 

ופלטפורמות משתפות בישראל 
WEconomize ביצע מיפוי תחומי פעילות  צוות   

בהם  בישראל  רלוונטיים  תעשיות   / ענפים  תשעה  ומצא 

לעירוניות  הרלוונטיות  משתפות  פלטפורמות  קיימות 

ביצע בהמשך(,  שרטוט  )ראו  המיפוי  לאחר  ממקיימת. 

פי רשימת  על  כל תתי התחומים  ניתוח השפעות של  נו 

מאפייני הפלטפורמות בתחום הפעילות. תחומי הפעילות 

הם תחבורה )כולל תכנון נסיעות, חניות, שיתוף נסיעות 

ומשלוחים(, תיירות ופנאי )כולל מזון תוצרת בית, אירוח 

וארו )כולל אירוח, שיטחי עבודה  ותיירות(, נדל"ן  מביתי, 

עים(, חינוך וידע )כולל פתרון בעיות וידע(, מסחר )כולל 

מרכישה, השכרה, השאלה והחלפה של מוצרים(, תקשו

 ,)Instant Messaging וכן  )כולל רשתות חברתיות  רת 

מפיננסים )כולל הלוואות עמיתים, גיוס המונים, מידע פי

מיומנויות,  )כולל  שירותים  משלימים(,  ומטבעות  ננסי 

ותחום  תחום  לכל  חברתיים.  עסקים  ולבסוף  ואחר(  ידע 

ניתנה הגדרה, בוצע ניתוח השפעות, ניתנו דוגמאות של 

בוצ ולבסוף  בישראל  הקיימות  משתפות  מפלטפורמות 

בכל התחומים שנמצאו  והערות.  עה הערכת פוטנציאל 

ישראליות.  חברות  נמצאו  עירונית  לקיימות  רלוונטיים 

נושא זה חשוב היות והוא מאפשר לרשויות המקומיות 

לפגוש את מקבלי ההחלטות בארגונים / חברות אלה 

על מנת לנסות ולהתאים את פעילותן לצרכי הרשות. 

מעל ל-90% מהחברות שנמצאו הוקמו בישראל על ידי 

ויזמים ישראליים בעוד שמיעוט הפלטפורמות הינן נצי

גויות של חברות זרות )רובן ככולן מארה"ב( שבראשן 

ב'.  בנספח  הנושא  על  עוד  ישראלים.  מנהלים  עומדים 

תוצאת הניתוח מודגמת בכוורת התעשיות להלן:

http://moovitapp.com
 GPS אפליקציית ניווט חינמית, שיתופית ומבוססת

המספקת מידע בזמן אמת על תחבורה ציבורית 
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הסביבה,  איכות  על  ההשפעה  בהיבט 
המסחר ביד שניה נמצא כבר בהיקפים 

גדולים בארץ, אך עדיין ניתן לצרף 
אוכלוסיות רבות כגון גיל שלישי.

חברה       סביבה       כלכלה

גבוה

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות גישה 
למשאבים

סביבה-Reuse Reduce )יד 2(

כלכלה-מקור הכנסה לפרטיים, גיוון שוק, 
יוקר מחיה

רכישה

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 

רות למשתמשים למכור 
מוצרים  מגוון  ולקנות 
פלטפורמות  ושירותים. 
מאפשרות  משלימות 
מידע  ולקבל  להכניס 

רלוונטי על רכישה.

פוטנציאל חיובי על כלל היבטי 
הקיימות.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

גישה  חברה-העלאת איכות חיים באמצעות 
למשאבים

Reuse Reduce-סביבה

שוק,  גיוון  לפרטיים,  הכנסה  כלכלה-מקור 
יוקר מחיה

השכרת טובין

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
לה למשתמשים  מרות 

שכיר או לשכור סחורות 

פוטנציאל חיובי על כלל היבטי הקיימות. 
לדוגמא, חשיבה מחדש על תפקיד 

הספריות עירוניות

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

למשאמ )גישה  חיים  איכות  -העלאת  החבר
בים, קשרים חברתיים(

Reuse Reduce-סביבה

כלכלה-גיוון שוק, יוקר מחיה

השאלה

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
לה למשתמשים  מרות 
משאיל זה לזה מגוון מו

צרים ושירותים

4.3 

פוטנציאל ההשפעה של הכלכלה המשתפת בישראל על קיימות עירונית בחלוקה לתחומים

מסחר טובין:

     פוטנציאל לקידום קיימות   היקף שימוש השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(
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מוחל אוכלוסיית  לצירוף  מפוטנציאל 
לשימושים  דיגיטלית  מודרות  או  שות 

פר בין  פעולה  לשיתוף  בסיס  מקיומיים. 
טים וקהילות.

חברה       סביבה       כלכלה

גבוה

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות
גישה למידע ומשתמשים. מסייע לחיזוק

קשרים חברתיים.

סביבה-שימוש מושכל במשאבים על ידי
קהילות

כלכלה-מקור הכנסה לפרטיים, גיוון שוק,
יוקר מחיה

ומ חברתיות  ורשתות 
סרים מיידיים

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 

לייצר  למשתמשים  רות 
ולצרוך תוכן מגוון

לארגונים,  אלה מאפשרות  פלטפורמות 
מוסדות ורשויות לגשת למיומנויות / ידע 
מומחים  של  לידע  וספציפית  קהילתי 

שאינם עובדי הרשות.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות גישה 
למיומנויות וידע

סביבה-חיסכון במשאבים

כלכלה-ייעול שימוש בידע / מיומנויות
קיימות ובלתי מנוצלות

מיומנויות / ידע

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
לר למשתמשים  מרות 

כוש או לתת שירות תוך 
שימוש במיומנויות

קיימות

של  לפועל  בהוצאה  חיובי  פוטנציאל 
וזאת  וסביבתיים  חברתיים  פרויקטים 

מבלי להיזדקק לתקציבי רשויות.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

חברה-העלאת איכות חיים )פיתוח 
קהילתיות(

סביבה-פיתוח סביבתי יעיל

כלכלה-ייעול שימוש במשאבים חברתיים

פלטפורמות חברתיות

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
פית למשתמשים  מרות 

מונע  שלא  חברתי  רון 
בהכרח מתמריץ כספי

ממטרות  מונע  )לרוב 
חברתיות / סביבתיות(

תקשורת:

שירותים:

עסקים חברתיים:

השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(

השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(

השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(

   היקף שימוש 

   היקף שימוש 

   היקף שימוש 

     פוטנציאל לקידום קיימות

     פוטנציאל לקידום קיימות

     פוטנציאל לקידום קיימות
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בהורדת  לסייע  יכולה  מקומית  רשות 
עלויות מימון לעסקים באמצעות כלי זה.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך מאד

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות גישה 
למשאבים

כלכלה-שיפור מצבם של פרטים ועסקים
קטנים וזעירים

הלוואות עמיתים

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 

רות למשתמשים ללוות 
זה  כספים  ולהלוות 

מזה.

פוטנציאל חיובי על כלל היבטי הקיימות. 
עידוד הפעילות מסייע לקידום החדשנות 

ופרויקטים שעד כה לא קיבלו מימון.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

גישה  חברה-העלאת איכות חיים באמצעות 
למשאבים

השפעה  ובעלי  סביבתיים  סביבה-פרויקטים 
סביבתית

כלכלה-מאפשר גיוס יעיל וזול למטרות
יצירתיות / חברתיות

גיוס המונים

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 

לגייס  למשתמשים  רות 
של  רחב  למגוון  מימון 

פרויקטים

פוטנציאל חיובי על כלל היבטי הקיימות

חברה       סביבה       כלכלה נמוך מאד

חברה-העלאת איכות חיים )גישה 
למשאבים, קשרים חברתיים(

סביבה-פיתוח סביבתי, על פי הקונטקסט.
עידוד שימוש בקיים 

כלכלה-כלי ממוקד לפיתוח כלכלי-חברתי.

מטבעות משלימים

הסבר: 
המאפש מפלטפורמות 

רות למשתמשים לרכוש 
מאו לתת שירות תוך שי

מוש במיומנויות קיימות 
ומשאבים קיימים

פיננסים:

     פוטנציאל לקידום קיימות   היקף שימוש השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(
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רשות מקומית צפויה לקבל 
מהמשתמשים מידע אודות יעילות

התחבורה הציבורית.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות
גישה למידע. שיפור הנגשת העיר

כלכלה-ייעול שימוש במשאבים

תכנון נסיעות

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 

לתת  למשתמשים  רות 
מולקבל מידע אודות תח

בורה.

פוטנציאל חיוב )בינוני( על כלל היבטי 
הקיימות. עידוד התחום מגדיל את 

מצאי החניות העירוני.
נדרשת מדיניות ורגולציה.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

גישה  חברה-העלאת איכות חיים באמצעות 
למשאבים קיימים

סביבה-ייעול השימוש במשאבים

כלכלה-יצירת מקור הכנסה וייעול שימוש
במשאבים תוך הורדת עלויות.

חניות

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 

רות למשתמשים
יעיל  שימוש  לעשות 

יותר בחניות קיימות. 

פוטנציאל חיובי על כלל היבטי הקיימות. 
מעידוד פלטפורמות מאפשר מגוון פתרו

נות. בתחום זה קיים כבר ידע משמעותי 
בעולם.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

חברה-העלאת איכות חיים )גישה
למשאבים, קשרים חברתיים(

סביבה-ייעול השימוש במשאבים הורדת
מספר כלי הרכב ועוד.

כלכלה-הורדת עלויות תחבורה והצורך
ברכישת כלי רכב.

שיתוף נסיעות

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
לע למשתמשים  מרות 

יותר  יעיל  שימוש  שות 
בכלי רכב קיימים.

תחבורה:

     פוטנציאל לקידום קיימות   היקף שימוש השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(
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נדרשת  ובישראל,  בעולם  צומח  תחום 
כגון  לנושאים  הרשויות  ידי  על  הסדרה 

פר במגורים  לשכנים  הפרעה  ממיסים, 
טיים ועוד.

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות
הנגשת משאבים

סביבה-תוספת תשתיות ושירותים לציבור
על בסיס משאבים קיימים

כלכלה-הורדת עלויות, תמיכה בעסקים,
פיתוח מקורות פרנסה

שטחי עבודה / ארועים

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
מרות למשתמשים השכ
מרה קצרת טווח של שט

פרטיים,  בנכסים  חים 
מבני ציבור, וכיו"ב.

תחום צומח מאד בעולם. נדרשת 
רגולציה. חברת airbnb לבדה מציעה 
כ -1.5 מיליון חדרים להשכרה ברחבי 

העולם )כפול מ-2014(

חברה       סביבה       כלכלה בינוני-נמוך

גישה  חברה-העלאת איכות חיים באמצעות 
למשאבים קיימים

סביבה-ייעול השימוש במשאבים

כלכלה-יצירת מקור הכנסה וייעול שימוש
במשאבים תוך הורדת עלויות.

נדל"ן תיירותי

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
פר למשתמשים  מרות 

טיים להפוך את בתיהם 
לחדרי אירוח. שלושה

ממודלים בסיסיים - הש
מכרה לטווח קצר, החל
פת בתים ואירוח חינם.

נדל"ן:

     פוטנציאל לקידום קיימות   היקף שימוש השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(

פלטפורמות אלה מייצרות קהילות
ומעלות רמת חיים הן ברמת הקהילה 

המקומית )תרבות( והן ברמה 
התיירותית

חברה       סביבה       כלכלה נמוך

חברה-העלאת איכות חיים באמצעות
גישה למיומנויות וידע

סביבה-ייעול במשאבים

כלכלה-ייעול שימוש בידע / נכסים /
מיומנויות קיימות ובלתי מנוצלות

מזון, אירוח ותיירות

הסבר:
המאפש מפלטפורמות 
לר למשתמשים  מרות 

שירות  לתת  או  כוש 
בתחום המזון, האירוח

שימוש  תוך  והתיירות 
ונכסים  במיומנויות 

קיימים

תיירות ופנאי:

     פוטנציאל לקידום קיימות   היקף שימוש השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה(
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4.4 
דוגמאות לכלכלה משתפת לא דיגיטלית  

חשוב לציין שלמרות שהמסה הקריטית של הכל מ 

כלה המשתפת מבוססת על טכנולוגיה ורשתות תקשורת 

מבו שאינם  משתפת  כלכלה  מיזמי  ישנם  מאינטרנטיות, 

ססי פלטפורמה דיגיטלית-אינטרנטית, אלא מבוססים על 

פלטפורמה פיזית מקומית. לדוגמא בבית הקפה שנמצא 

ליזמים של העיר  )מרכז(   HUB בפארק כפר סבא פועל

כפר סבא. ה-HUB פעיל כבית קפה במהלך שעות הבוקר 

עד אחה"צ ומאפשר לעסקים קטנים שירותי משרד, מקום 

מלפגישות, פעילות חניכה, שירותי מזון וכיו"ב. קבלת שי

רותים אלה על בסיס תשלום שעתי הופך משאבים אלה 

בתי  רשת  בין  פעולה  בשיתוף  הוקם  זה  מיזם  לנגישים. 

מהקפה ג'ו, החברה הכלכלית כפר סבא וארגון אנוש שא

נשיו עובדים כמלצרים בבית הקפה. דוגמא נוספת: מיזם 

המעודד  חברתי  שירות  הינו  חוזר'  'סיפור  חוזר'.  'סיפור 

שימוש בספרים יד שניה אשר מופעל כולו על ידי אנשים 

המתמודדים עם קשיים תעסוקתיים. באמצעות התעסוקה 

מב'סיפור חוזר' המתמודדים מקבלים כלים מקצועיים והז

דמנות להסתגלות מחדש לשוק העבודה. ניתן למצוא את 

מהספרים במאות נקודות מכירה הפזורות בבתי קפה, מש

רדים, חדרי כושר, מספרות, משתלות, גני ילדים ומקומות 

דוגמה  הינה  זו  יוזמה  ובחנויות.  באינטרנט  ופנאי,  בילוי 

טובה לשילוב בין עשייה חברתית ודאגה לסביבה בה אנו 

חיים, היות ותעשיית הייצור והפצת הספרים הפכה לאחת 

רבות,  דוגמאות  עוד  ישנן  בעולם.  המזהמות  התעשיות 

רובן ברמה המקומית. החשיבות של דוגמאות אלה נובעת 

ממכך שניתן להקים פלטפורמות פיזיות מקומיות שמאפ

שרות פתרונות לצרכי הקהילה המקומית ונגישות למגוון 

רחב של אוכלוסיות, בדגש על אוכלוסיות שאינן פעילות 

ברשת האינטרנט.
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5.0 

מקרה בוחן: יצירת 
פתרונות לאתגרי

עירוניות בירושלים
תקציר מקרה הבוחן - עיריית ירושלים 

אתגרים  חמישה  נבחרו  הבוחן  מקרה  במסגרת   

משלושה תחומים שונים, על מנת לבחון את היכולת לתת 

מענה לאתגרים עירוניים אלה באמצעות כלים של כלכלה 

משתפת. שלושת התחומים שנבחרו למקרה הבוחן הם:     

1. עסקים קטנים ובינוניים

2. מינהל תרבות, ספורט ופנאי

3. מצוקת שטחי נדל"ן העומדים לרשות העירייה. 

עיקרי הדברים של מקרה הבוחן
עיריית ירושלים 

עסקים קטנים )קידום עסקים(
הוחלט להתמקד  בירושלים  קטנים  על עסקים  מהמחקר 

בארבעה צרכים בלתי ממושים:

1( העלאת מחזור המכירות

2( גישה נוחה וזולה לשירותי שילוח

3( מימון

4( שיפור יכולות השיווק

מופו משאבים ויכולות שעשויים לתת מענה לצרכים אלו:

1( אזרחים המתניידים ברחבי העיר להם היכולת להעביר 

מוצרים ממקום למקום

2( כלי רכב הנעים במרחב העירוני ובהם מקום פנוי

3( לקוחות בעלי יכולת ורצון לרכוש מעסקים קטנים ובינומ

ניים מוצרים ושירותים מראש. 

פותחו הפתרונות הבאים: 

לבין  קטנים  עסקים  בין  המחברת  שילוח  פלטפורמת   )1

לקוחות )פרטיים/ארגונים/עירייה/אחרים(. 

2( פלטפורמת רכישה ומימון לעסקים קטנים המאפשרת 

ושירותים  מוצרים  של  ייצור/ביצוע(  )טרם  מראש  רכישה 

בצורה נוחה ומאובטחת וכך מייצרת מימון זמין לעסקים. 

בנוסף, פלטפורמה זו עשויה לתרום ליכולות השיווק של 

ביקוש  בין  התאמה  באמצעות  פחת  ומקטינה  העסקים 

להיצע. 

מצוקת שטחים
ירושלים,  עיריית  של  השטחים  מצוקת  אודות  מהמחקר 

עלה כי קיימת מצוקת שטחים מהותית במערכת החינוך, 

בחניות, בשטחים לבתי כנסת, בשטחים לחוגים ובשטחים 

ציבוריים )"שטחים חומים"(. 

ממופו משאבים ויכולות שיכולים לתרום ליצירת מענה לצ

רכים אלו:

1( היכולת של העירייה להגדיר צרכים ואיפיון לשטחים.

2( תקציבים מוגדרים המשמשים כבר כיום לטובת התמומ

דדות עם מצוקות השטחים.

3( לעיריה נכסים ושטחים רבים בתת שימוש ובשלב זה 

אין לעירייה תמונת מצב מספקת אודות השימוש בנכסים 

ומתודת מיפוי שתייצר באופן שוטף תמונה זו.
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ושטחים פרטיים במרחב העירוני העמ נכסים  קיימים   )4

שויים לתת מענה לצרכי העירייה ולהיפך.

הפתרון המוצע כולל: 

1( תהליכי עבודה שיאפשרו שיתוף נכסים בין אגפי העימ

רייה השונים ובין גופים / אנשים פרטיים לבין העירייה.

2( הקמת מערך תגמולים בין אגפי העירייה השונים על 

מנת לעודד שיתוף נכסים.

3( תהליכי בניית אמון שיקדמו שיתוף נכסים.

4( טיפול בסוגיות רגולטוריות. 

בתחילה, כלל התהליכים שפותחו יופעלו באופן פרטני ולא 

בתש ביטוי  יקבלו  אלה  תהליכים  שני  ובשלב  מממוחשב 

מתית טכנולוגית מתאימה שתאפשר פעילות בהיקפים גדו

קיימות  טכנולוגיות  מערכות  מספר  ישנן  להערכתנו  לים. 

שתוכלנה לתת מענה לאיפיון שיוגדר, כלומר, ניתן יהיה 

להתאים פלטפורמה קיימת לצרכים שהוגדרו ואין בהכרח 

צורך לבנות פלטפורמה ייעודית. 

ספריות עירוניות כמשאב 
לפיתוח קהילתי )מינהל פנאי(

המחקר אודות מינהל פנאי היה בעל אופי שונה במקצת. 

ראשית  המחקר  מענה,  ללא  בצרכים  להתמקד  במקום 

המנהלים  בפנינו  שהציגו  ובשאיפות  במטרות  התמקד 

מהקהילתיים ומינהל פנאי בעירייה. בתוך כך בחרנו להתמ

קד בתחום הספריות העירוניות, שהינו תחום רלוונטי מאד 

למספר רב של יישומים בערים משתפות ברחבי העולם. 

הערים המובילות את התחום )כדוגמת סיאול או וונקובר( 

פיתוח  של  תשתית  לסוגיהן  העירוניות  בספריות  רואות 

חברתי, כלכלי וסביבתי וזאת משום שספריות במהותן הן 

פלטפורמות משתפות, שעד עתה הוקדשו כמעט אך ורק 

לספרים ולמדיה קשורה.

הרצונות והשאיפות ששמנו לעצמנו מטרה לעזור ולקדם 

מ– לאפשר לתושבי השכונות להיות פעילים ומשפיעים בי

צירת המרחב בו הם גרים )אזרחות פעילה(, השאיפה של 

המרחב  הנגשת  ומאפשר,  יוזם  גורם  להיות  פנאי  מנהל 

הציבורי וחיזוק ופיתוח איכות החיים בשכונות העיר.  

ממופו משאבים ויכולות שעשויים לתרום ליצירת מענה לצ

רכים אלו:

1( ברחבי העיר פועלות כ-26 ספריות עירוניות להן שטח 

ממוצע של כ-900 מטר רבוע. 

בספרות,  ידע  בעלי  אנשי מקצוע  כולל  צוות הספריה   )2

בפנאי ובניהול מלאי להשאלה. 

3( קיימות כבר ספריות ייחודיות, למשל ספריית מוסיקה, 

שפותחו בעבר על ידי מנהל פנאי. 

בהן  לעשות  שניתן  נוספות  רבות  תשתיות  לספריות   )4

מחשבים,  למידה,  חדרי  אינטרנט,  רשתות  כגון  שימוש, 

מקרנים, חצרות, מרפסות ועוד. 

5( למנהל פנאי וצוותי הספריה היכולת והניסיון בהפקת 

אירועים שכונתיים בספריה.

לאור המחקר שביצענו, פותחו שתי הצעות - 

1( ספריות כפלטפורמה למרכזי למידה )ידע( ו/או מקום 

עבודה עבור מגוון אוכלוסיות. שילוב  הידע והיכולות של 

ועוד, מאפשר להפוך  צוות הספריה, המשאבים הפיזיים 

את הספריות העירוניות למרכזי למידה שיציעו שירותים 

נוספים, כגון גישה למאגרי מידע )בשיתוף עם המוסדות 
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מידע, השתתפות בס סיוע במציאת  בעיר(,  מהאקדמיים 

מינרים והדרכות, שתיה ומזון קל ועוד. מעבר לכך תושבי 

השכונה יכולים להיות אלה שעבורם מרכז למידה מעין זה 

מאפשר להם להעביר הכשרות אחד לשני. 

ציוד  השאלת  של  יוזמות  לפיתוח  כמרכז  ספריות   )2

מבקהילה - הידע והיכולת בהפעלת מערך השאלה ובפי

תוח מערכי השאלה חדשים מאפשרים לספריה, בשיתוף 

מעם גורמים נוספים כגון המנהלים הקהילתיים, לפתח מג

וון ספריות ציוד על פי הצורך שעולה מהשטח. חשוב לציין 

שעל פי מודלים של כלכלה משתפת הציוד עצמו שמושאל 

בין תושבי השכונה יכול להיות ציוד שכבר קיים בבעלות 

פרטית של תושבי השכונה ומכאן שתפקיד הספריה הוא 

לאפשר השאלה מסודרת בין תושבי השכונה.  

תקציר מתודת עבודה
מעל מנת לייצר פתרונות לכל אחד מהאתגרים שהוצגו, הש

תמשנו במתודה אחידה וסדורה על פי השלבים הבאים:

 

מא.  איתור תחומי פעילות – תחילה בחנו כל אתגר באמצ

מעות שני פרמטרים עיקריים: ערך המשאבים המצויים בת

חום ותדירות השימוש בו או פוטנציאל תדירות השימוש 

בו. ככל שתדירות השימוש גבוהה וערך המשאב גבוהה 

מיותר, כך יש יותר פוטנציאל לייצר פתרון אפקטיבי באמצ

עות כלכלה משתפת. לדוגמא, למשאבים נפוצים כגון כלי 

רכב תדירות שימוש גבוהה יחסית ובנוסף מדובר במשאב 

יקר ולכן כלכלה משתפת מתאימה מאד לתחום זה. 

ב. מיפוי צרכים בלתי ממומשים – בשלב הבא נערך מיפוי 

של צרכים שלא ניתן להם מענה הולם במציאות הקיימת 

בכל אחד מהתחומים שנבחרו. ככלל, בכל תחום פעילות 

של העיריה )כדוגמת קידום עסקים, תרבות ופנאי וכו'( יש 

בנוסף  דחופים.  עירוניים  ואתגרים  צרכים  של  רב  מספר 

מלמיפוי, ביצענו הערכת מצב על פי שני פרמטרים רלוונ

טיים:

מחשיבות מתן מענה לצורך הרלוונטי )לדוגמא, האם מדו

בר בצורך מהותי או חולף(.

פוטנציאל המענה הרלוונטי באמצעות הכלכלה המשתפת 

כלים של  לענות על הצורך באמצעות  ניתן  )כלומר האם 

כלכלה משתפת(. 

זה  - בשלב  ופרטיים  עירוניים  ואיתור משאבים  ניתוח  ג. 

ברשות  קיימים  שכבר  ויכולות  משאבים  של  מיפוי  נערך 

מענה  ממתן  חלק  להיות  ושעשויים  תושביה,  ו/או  העיר 

איפיון  הוא  הניתוח  של  התוצר  עימו מתמודדים.  לאתגר 

של  ראשוני  איפיון  וכן  לייצר  שניתן  הפתרונות  סוגי  של 

היכולת לתת מענה לצרכים שאותרו באמצעות המשאבים 

והיכולות שמופו. 

ד. איתור חסמים עירוניים / ארגוניים / רגולטוריים וניתוח 

מקיימות. לאחר הגדרת הצרכים מצד אחד ומשאבים ויכו

לות מצד שני, יש לבצע ניתוח של כלל החסמים שעשויים 

לפגוע בכדאיות השימוש במשאבים שאותרו או שעשויים 

לעצור את מתן הפיתרון. למשל אם מצד אחד זוהה צורך 

משל העירייה בחדרים לחוגי תינוקות ומצד שני נדל"ן ציבו

רי ו/או פרטי שיכול לתת לכך מענה )לדוגמא חוגי בוקר 

משיכולים להתקיים בבניין פרטי שיש לו חדרים פנויים בש

עות בהם החוג צפוי להתקיים(, יערך מיפוי לחסמים של 

חשבונית  לקבל  ניתן  האם  לדוגמא,  זה.  בפתרון  שימוש 
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מס מבעלי הנכסים כחוק? האם יש אלטרנטיבות חוקיות 

נושא  לבצע הערכה של  יש  וכיו"ב. במקביל  לחשבונית? 

כל חלקיו  הקיימות העירונית של הפיתרון התיאורטי על 

)הסבר בהמשך(.

מה. שימוש בפתרונות קיימים או יצירת פתרון חדש. התה

ליך מסתיים בהצעת פתרון מומלץ. הפתרון המומלץ ניתן 

מתוך השוואתו למספר פתרונות האפשריים באמצעות כל

מכלה משתפת. הפתרון המומלץ צריך לאפשר התאמה מי

טבית בין המשאבים הקיימים לצרכים הבלתי ממומשים. 

על מנת להמליץ על פתרון, בוחנים באיזה מודל משתף 

כדאי להשתמש. האם ניתן להתאים פתרון קיים, או האם 

יש  כלומר, האם  פיתרון משתף חדש?  ביצירת  צורך  יש 

ארגון שבבעלותו פלטפורמה משתפת המתאימה לצרכים 

שהוגדרו, או שיש לפתח פלטפורמה משתפת ייעודית, על 

כל העלויות והלוחות הזמנים שדרושים לכך?

5.1
רקע ומטרה

מתודולוגיה  להדגים  היא  הבוחן  מקרה  מטרת   

מותהליכי עבודה אפקטיביים שבאמצעותם ניתן לייצר פת

רונות קונקרטיים לאתגרים עירוניים. פרק זה מציג תהליך 

סדור, החל משלב איתור הנושאים לטיפול, דרך תהליך 

המחקר ואיסוף המידע וכלה בהגדרת הפעולות למימוש 

פתרונות של כלכלה משתפת.  

תפיסת העולם שבבסיס מסמך זה כוללת חיפוש פתרונות 

שלרשויות מקומיות יש יכולת ועניין לממש. ברחבי העולם 

פועלות אלפי פלטפורמות של כלכלה משתפת כמעט בכל 

בריאות  אוכל,  תיירות,  נדל"ן,  תחבורה,   - אפשרי  תחום 

ועוד ועוד. ניתן, ללא צל של ספק, לעשות שימוש בלוגיקה 

של כלכלה משתפת ובכלים שהיא מייצרת על מנת לייצר 

ידי שימוש בפלטפורמות  יותר, אם על  עירוניות מקיימת 

כלכלה  של  חדשים  פתרונות  יצירת  ידי  על  ואם  קיימות 

בר-קיימא  בפיתוח  העוסקים  ורשויות  ארגונים  משתפת. 

מרואים בכלכלה המשתפת הזדמנות משמעותית )בצד סי

כון מסוים(. הכלכלה המשתפת טומנת בחובה פוטנציאל 

ובראשונה  בראש  בר-קיימא,  לפיתוח  ומשמעותי  גדול 

ממכיוון שהיא מושתתת על שימוש יעיל יותר במשאבים ויכו

לות קיימים במקום ייצור משאבים חדשים. ההבנה שניתן 

לייצר פתרון לחלק ניכר מהצרכים ללא מענה שיש לעיר 

ולתושביה באמצעות משאבים שקיימים בעיר אך נמצאים 

7, היא זו שמייצרת את ההזדמנות ליצור פתמ שבתת שימו

רונות מהירים בעלויות נמוכות מתוך התחשבות בסביבה. 

לשימוש מושכל יותר במשאבים וביכולות הקיימים מספר 

השלכות משמעותיות בהיבט העירוני, החל בפיתוח כלכלי 

מואץ תוך השקעה שולית נמוכה יחסית, המשך בחתימה 

המקומית  הכלכלה  בחיזוק  וכלה  יותר,  נמוכה  אקולוגית 

ופיתוח קהילתי. כמו בכל הזדמנות, יתרונות משמעותיים 

ממלווים גם בסיכונים. הסיכונים העיקריים בהרחבת השי

בזכויות  אפשרית  פגיעה  כוללים  משתפת  בכלכלה  מוש 

פגיעה  הוגנת,  לא  תחרות  להיווצרות  פטנציאל  עובדים, 

מאפשרית באינטרסים המקומיים של העיר ותושביה )סו

בעולם,  ערים  של  הניסיון  ועוד.  לוקלי"(   - "הגלובלי  גיית 

משהפכו את הכלכלה המשתפת לחלק מהתפיסה האסטר

משאב או יכולת בתת שימוש: משאב בתת שימוש הינו משאב שאינו   7
מנוצל באופן מלא. למשל, שטח ציבורי שפעיל בשעות הבוקר ואינו פעיל בשעות 

אחר הצהריים, רכב שנוסע עם מושבים ריקים וכיו"ב. יכולת בתת שימוש הינה יכולת 
אנושית שאינה ממומשות דיה, למשל אדם בעל ידע טכני שיש לו זמן פנוי אך לא יכול 

מלהביא יכולת זו לכדי מימוש. כך גם ידע בתת שימוש, בין אם זה ידע בחשבון, במ
שפטים, במחשבים, או כל ידע ויכולת שאינם ממומשים ושיש למישהו אחר בקהילה 

צורך בו.
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טגית שלהם לפיתוח עירוני, כגון סיאול ולוס אנגלס, מעיד על כך שהיתרונות עולים על הסיכונים ושמדיניות אקטיבית של 

הרשות היא כלי אפקטיבי להתמודדות עם הסיכונים שלעיל )ראה פירוט והרחבה אודות הזדמנויות וסיכונים בפרק 8(.

5.2
מתודולוגית העבודה
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שלב א'
איתור תחומי פעילות ובחירת נושאים לטיפול
פי מאפשרים  המשתפת  הכלכלה  של  והכלים  מהלוגיקה 

תוח חברתי-כלכלי מקיים לנושאים רבים. עם זאת, קיימים 

יחסי משמעותי  יתרון  תחומים בהם לפתרונות משתפים 

מיותר ביחס לתחומים אחרים. על מנת להגדיל את הסי

כלכלי בר-קיימא,  לפיתוח חברתי  כויים להביא בהצלחה 

עלינו לבחור כראוי את הנושאים המעניינים את הרשות 

המקומית ולבחון את פוטנציאל ההצלחה של נושאים אלה 

בכלים של כלכלה משתפת. שני פרמטרים חשובים יסייעו 

לנו למפות את פוטנציאל ההצלחה כבר בשלב זה - ערך 

המשאבים או היכולות הנדרשים מחד ותדירות השימוש 

מבמשאבים וביכולות אלה מאידך. בראש ובראשונה, הכל

כלה המשתפת אפקטיבית במיוחד כאשר השיתוף נעשה 

יחסי  באופן  ערך  יקרי  שהם  יכולת  או  משאב  בסיס  על 

ושפוטנציאל השימוש לא ממוצה )כלומר יש שימוש-חסר 

וכלכלית  חברתית  מוטיבציה  יש  אלה  במקרים  בפועל(. 

מערכת  לייצר  הסיכוי  וגובר  וביכולות  במשאבים  לשתף 

בעלת הצדקה כלכלית או חברתית ברורה. לדוגמא, כלי 

מרכב הינם משאבים יקרים יחסית, הן כלכלית והן סביב

תית, והם נמצאים בשימוש תדיר אבל לא בניצולת גבוהה 

- רכבים רבים נעים בכבישים עם מקומות ריקים ובנוסף, 

חלק ניכר מהזמן רכבים נמצאים בחניה. על כן תחום זה 

משתמ מחד  כאשר  המשתפת  בכלכלה  לפריחה  מזוכה 

שים מקבלים גישה לרכבים ולפתרונות הסעה ללא צורך 

עלות  תוך  עושים שימוש  )כלומר  כלי הרכב  על  בבעלות 

ומאידך בעלי  נמוכה ביחס לעלות הבעלות על המשאב( 

הרכבים זוכים להכנסה נוספת.
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שלב ב' -  מיפוי צרכים בלתי ממומשים
לתהליך מיפוי הצרכים מספר מטרות:

1. לאסוף ולרכז מידע והלך רוח כללי של מגוון תושבים 

בנוגע לצרכים עירוניים.

חיצוניים  שחקנים  של  או  הרשות  של  צרכים  למפות   .2

)כגון ממשלה / צבא( הנותרים לעת עתה ללא מענה.

3. למפות קהילות רלוונטיות ולאחר מכן לברר מהם הצרמ

כים הבלתי ממומשים בקהילה.

4. לייצר דו-שיח בין אנשי השטח / תושבים לבין העירייה 

מובפרט לפתח תהליך למידה ועבודה שיוביל להצפת צר

כים בלתי ממומשים בעתיד.8

מרכיבי תהליך המיפוי 

1. איתור ראשוני של מובילי דעה ובעלי עניין - איתור אנמ

שים וגופים מובילי דעה ובעלי עניין בתחום בו אנו רוצים 

ידע  בעלי  להיות  צריכים  אלה  אנשים   / ארגונים  לטפל. 

על הצרכים בתחום ורצוי גם על המשאבים שיש ברשות 

הקהילה. בנוסף, אנשים אלה צריכים להיות בעלי יכולת 

לגייס עוד אנשים בקהילה הפוטנציאלית להצטרף לרשת 

הפעולה של פיתוח פתרונות.  

2. הכנה למיפוי - מפגש עם מובילי הדעה ובעלי העניין. 

במסגרת מפגש זה: 

1( מוצגת התפיסה של כלכלה משתפת תוך מתן   

מנת  על  ומהעולם  מהארץ  השראה  מעוררות  דוגמאות 

לגייס את המשתתפים לפעולה.  

נומ אנשים  לגייס  יתבקשו  המפגש  משתתפי   )2  

והדיעות שלהם משמעותיות  ספים בקהילה שהתשומות 

מומלץ  ואף  ניתן  בהמשך.  הפלטפורמה  ופיתוח  למיפוי 

השתתפות הציבור - מומלץ לייצר השתתפות של הציבור בהגדרת האתמ  8
גרים וביצירת הפתרונות מוקדם ככל האפשר בתהליך. כך נוצרת מחויבות גבוהה 

יותר ורמת הגיוס של הציבור משמעותית יותר. 

להתחיל את איסוף המידע הרלוונטי למיפוי כבר במפגש 

ראשוני זה.    

העניין  ורמת  צרכים  על  מידע  איסוף   - המיפוי  ביצוע   .3

מבקהילה )ובנוסף, מתן שימת לב למשאבים ויכולות רלוונ

טיים הקיימים כבר בקהילה שעשויים לתת פיתרון כזה או 

מאחר(. ניתן לעשות שימוש בכלים לאיסוף מידע - שאלו

נים, קבוצות מיקוד, ראיונות, סדנאות וכיו"ב. יש לשים לב 

למימדי התופעה, כלומר לסך כל הצורך ברמה העירונית 

צרכים  על  וזמן  אנרגיה  משאבים,  לבזבז  שלא  מנת  על 

שוליים. תהליך המיפוי אל מול התושבים והעירייה:

1( הסבר על הכלים המשתפים והלוגיקה של הכמ  

לכלה המשתפת.

2( התהליך - יחסית קל וברור לתושבים ולמנהמ  

אין  או  להם  שיש  צרכים  ולהגדיר  להעלות  בעירייה  לים 

להם מענה הולם בשלב זה. לאחר הגדרת הצרכים הללו, 

לעשות  יכולים  הם  פעולות  אילו  לציין  המשתתפים  על 

של  לצרכים שהועלו. החשיבות  פתרונות  לייצר  מנת  על 

מבקשה זו היא בראש וראשונה יצירת תודעה בקרב המש

תתפים שיש ברשותם משאבים, יכולות וקשרים שיכולים 

להיות חלק מיצירת פתרונות לאתגרים שהועלו )ולמעשה 

לחבר לסעיף א'(. המטרה היא להניח תשתית ראשונית 

להימצאותם של Prosumers – יצרני הערך. 

3( לאחר שנוכחנו שמימדי הצרכים משמעותיים   

מבקונטקסט העירוני עלינו לייצר הגדרה מדויקת של הצ

וכאשר  כך שאם  )יחד עם קבוצות העניין(  רכים שהועלו 

נוסף הנוגע להגדרה  דיון  נייצר  יעלה פיתרון לבעיה, לא 

מדויקת של הצורך.
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שלב ג' - ניתוח ואיתור משאבים עירוניים 
ופרטיים 

מהשלב השלישי כולל ניתוח המשמעויות של הצרכים שה

גדרנו בשלב ב' והעלאת רעיונות כלליים )שאינם מעוגנים, 

בשלב זה, במשאבים הקיימים בשטח בפועל( לפיתרונות 

הבלתי-מוגבלים",  המשאבים  "עולם  )רשימת  אפשריים 

כלומר מה היה בידנו לו היו לנו את כל המשאבים שרצינו(. 

בשלב הבא עלינו לייצר תת-רשימה )מתוך רשימת "עולם 

המשאבים הבלתי-מוגבלים"( הכוללת רק את המשאבים 

הקיימים במרחב האורגני שלנו בפועל. 

ויכולות  משאבים  ובחינת  באיתור  נתרכז  זה,  בשלב 

מו בבעלות  והן  פרטית(  )בעלות  בקהילה  הן  משקיימים 

לצרכים  מענה  לתת  שיכולים  ציבורית(  )בעלות  סדותיה 

משהוגדרו. לדוגמא, אם אנו מטפלים בנושא מצוקת שט

חים ומשתתפי המחקר מציינים כי חסרים מקומות בעלי 

שט למפות  נבקש  בחורף,  הולדת  ימי  לחגיגת  מקיבולת 

חים מקורים שיכולים לתת פתרון לצורך זה, מתוך הבנה 

הצהריים  אחר  בעיקר  צריכים שטחים  אנו  זה  שבמקרה 

מוסופי שבוע. הגדרה זו יכולה להוביל לאיתור נכסים שו

נים ומשונים, כגון גני ילדים שעשויים להתאים לחגיגת ימי 

הולדת ואינם בשימוש אחר הצהריים ובסופי שבוע. סיבה 

נוספת לסדר התהליך המוצע היא שפעמים רבות אנשים 

נוטים שלא לשתף פעולה כאשר הם נשאלים על משאבים 

לא מנוצלים מחשש שמשאבים אלה ילקחו מהם או שהם 

מיתפסו כלא יעילים )לא מנצלים כראוי משאבים שברשו

תם(. מנגד, כאשר לאנשים מוצג צורך שאינו מקבל מענה, 

קיימת סבירות גבוהה יותר שהם יהיו מוכנים להצביע על 

זה  במצב  שהוצג.  לצורך  מענה  לתת  שיכולים  משאבים 

שיתוף הפעולה נתפס כהזדמנות.

שלב זה מגיע לסיומו כאשר הגענו להבנה ברורה של סוג 

הפתרונות שניתן לייצר לצרכים שהגדרנו וזאת באמצעות 

המשאבים הזמינים בקהילה, בין אם בבעלות פרטית ובין 

איפיון חד משמעי  ציבורית. התוצר של הניתוח הוא  אם 

של סוגי הפתרונות שניתן לייצר, איפיון התהליך של יצירת 

פתרון )כיצד מייצרים התאמה בין הצרכים למשאבים(, וכן 

איפיון אפשרי של הפלטפורמות הנדרשות. 

 / / ארגוניים  - איתור חסמים עירוניים  שלב ד' 
רגולטוריים 

של  תת-רשימה  ופיתחנו  הצרכים  את  שהגדרנו  לאחר 

ויכולות פוטנציאליים שעשויים לתת מענה לצ ממשאבים 

מרכים שהוגדרו, עלינו לבצע ניתוח של כלל החסמים שע

מיפוי  אלה.  במשאבים  השימוש  בכדאיות  לפגוע  שויים 

החסמים נעשה באופן ממוקד )בסיועם של אנשי מקצוע, 

משפטיים,  יועצים  לדוגמא  לעירייה,  מחוץ  והן  מתוך  הן 

מאנשי כספים, לוגיסטיקה וכדומה( לאור הפתרונות האפש

ריים שעלו בשלב הקודם. לדוגמא, נניח שבשלב הראשון 

עלה שקיים מחסור )צורך( לעיריה בחדרים לחוגי תינוקות 

שהעיריה מציעה אחר הצהריים. כמו כן, בשלב ב' זיהינו 

שיש היצע רב של חדרים בבעלות פרטית בשעות אחר 

הצהריים שיכולים לתת מענה לצורך זה בסמיכות למרכז 

העירוני.  בשלב זה יש לבחון באופן ממוקד מהם החסמים 

הרגולטוריים של שכירת נכס כזה. לדוגמא, לבעל הנכס 

אין תמיד את היכולת להוציא חשבונית לעיריה )איך ניתן 

לפתור זאת?( ובנוסף החדר חייב לעבור בדיקת בטיחות 

)על ידי מי? מה העלות?( ועוד. בשלב זה יש למפות את 

האתגרים והחסמים העירוניים / הארגוניים / הרגולטוריים 

ולהציב מולם פתרונות אפשריים. בסוף שלב זה נגיע לרוב 

שניתן  ויכולות  משאבים  סוגי  של  למדי  מצומצם  למספר 

באמצעותם לענות על הצרכים שהגדרנו.
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שלב ה' -  ניתוח קיימות 
)לעומת  התרומה  פוטנציאל  את  נבחן  הקיימות  בניתוח 

הסיכונים( של הפתרון המוצע )הפתרון הטוב בעינינו מבין 

לקיימות  הקודם(  בשלב  שהעלנו  האפשריים  הפתרונות 

)כלומר  פי מדדים של תרומה לחברה  על  וזאת  עירונית 

מתרומה לקהילה, לאיכות החיים העירונית וכדומה(, תרו

מה לסביבה )לאיכות הסביבה ותחומים קשורים( ותרומה 

לכלכלה העירונית )כלומר יצירת הכנסות לתושבים וייעול 

מערכות כלכליות קיימות(.  

שלב ו' -  התאמה בין משאבים לצרכים
והמלצה על אופן המימוש  

מבין  ביותר  הטוב  הפתרון  את  לבחור  עלינו  זה  בשלב 

לנו  יש  כעת  לרשותנו.  שעומדים  האפשריים  הפתרונות 

בתת-שימוש  ויכולות  משאבים  בין  התאמה  לייצר  יכולת 

מודל  באיזה  לתכנן  עלינו  עתה  מענה.  ללא  צרכים  לבין 

משתף נשתמש על מנת להתאים בין המשאבים לצרכים. 

האם ניתן להתאים פתרון קיים או האם עלינו לייצר פיתרון 

ממשתף חדש? התאמת פתרון קיים, משמעותו פניה לאר

גון שבבעלותו פלטפורמה משתפת ויצירת שיתוף פעולה 

עימו, כך שהפיתרון יותאם לקונטקסט העירוני המבוקש. 

יצירת פיתרון משתף חדש משמעותו, בניית פלטפורמה 

משתפת ייעודית, על כל העלויות ומשאבי הזמן הכרוכים 

בכך. 

מקרה הבוחן - עיריית ירושלים
שלב א' -  איתור תחומי פעילות ובחירת נושאים 

לטיפול
מבתהליך איתור תחומי הפעילות הרלוונטים עלו מספר נו

משאים שהעירייה חשה שרלוונטיים לטיפול בכלים של כל

כלה משתפת. תהליך איתור תחומי הפעילות כלל שיחות 

מעם מנהלי ובעלי תפקידים וכן דיון מעמיק בפוטנציאל ובה

על תחומי הפעילות.  )לעומת העלות( האפשרית  שפעה 

שלושת התחומים שנבחרו למקרה הבוחן הם:

-  לקיימות העסקים הקטנים  ובינוניים  •  עסקים קטנים 

מובינוניים יחס ישיר לאיתנות הכלכלית של הגוף המוניצי

והבינו הקטנים  העסקים  שרידות  עליהם.  האחראי  מפלי 

ניים מעלה את הגבייה )ארנונה ומיסים אחרים(, מעודדת 

צריכה מקומית והעסקת עובדים מקומיים ומייצרת קהילת 

עסקים עירונית. הצמיחה של העסקים הקטנים והבינוניים 

מהווה מנוע מרכזי לצמיחת המשק כולו, לצמצום פערים, 

ליצירת הזדמנויות ולהגברת התחרותיות.

והפ התרבות  תחום   - ופנאי  ספורט  תרבות,  מינהל  מ•  

נאי העירוני משמעותי ליצירת קהילתיות במרחב העירוני, 

ממייצר ערך מוסף לחיים בעיר ומעלה את רמת החיים העי

כולל מגוון רחב ביותר של תתי-תחומים,  רונית. התחום 

החל בתרבות )מוזיאונים, תיאטראות, מרכזי אומנות ועוד 

מועוד(, ספורט )החל במתקני ספורט, שבילי אופניים, אירו

)ספריות  ופנאי  ועוד(  עירוניים  עי ספורט, מסלולי הליכה 

עירוניות, השכלת מבוגרים ועוד ועוד(.

•  מצוקת שטחים - כאמור מעלה, נכסים ומשאבים יקרי 

ניצול  המשתפת.  הכלכלה  של  הכותרת  גולת  הם  ערך 

והן פרטיים  ציבוריים  הן  עירוניים,  יותר של שטחים  טוב 

)בין אם בניינים, שטחים פתוחים, חדרים, מרתפים, גנים 

וכו'( מייצר יעילות גבוהה יותר ומייתר הוצאות תוך עידוד 

פעילות חברתית-כלכלית במתחם העירוני ומקצרת באופן 

לחודשים  משנים  פתרונות  לייצר  היכולת  את  משמעותי 

ואף לימים. 

הערה: בעמודים הבאים מפורטים שאר שלבי הניתוח 

עבור כל אחד מהנושאים שלעיל.
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5.3
עסקים קטנים - מקרה בוחן

מיפוי צרכים בלתי ממומשים

והבינוניים  העסקים הקטנים  של  הצרכים  מיפוי  בתהליך 

והן עם  נציגים של העיריה  עם  הן  פגישות,  קיימנו  בעיר 

חקר בנוסף,  שטח(.  )אנשי  העירוני  המנהל  של  מנציגים 

העוסקים  גופים  ידי  על  המופק  במידע  שימוש  ועשינו  נו 

מבתחום כגון הקרן לעסקים קטנים והרשות לעסקים קט

נים ובינוניים במשרד הכלכלה. במטרה לעמוד על המצב 

העכשווי של העסקים בישראל מבצעת הרשות לעסקים 

קטנים  עסקים  בקרב  תקופתיים  סקרים  ובינוניים  קטנים 

ובינוניים. הסקרים כוללים לרוב כ-500 עסקים שנבחרים 

למדגם מייצג לפי חתכים שונים של מאפיינים. בין היתר, 

הקטנים  העסקים  של  וחסמים  צרכים  בודקים  הסקרים 

והבינוניים. 
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החסמים  או  ממומשים  הבלתי  הפוטנציאליים  הצרכים 

אשר נדרשים לפיתרון, כוללים:

1. תחרות מצד חברות אחרות, בעיקר גדולות

2. עומס ביורוקרטי מצד העיריה ורשויות ממשלה

3. אשראי ומימון, הן בנקאי והן בכלל )גופים חוץ בנקאיים, 

קרנות מדינה ועוד(.

4. קושי בגיוס עובדים מקצועיים רלוונטיים.

5. קשיים בשיווק - החל מחוסר בידע מקצועי וכלה בתקמ

ציבים וכדומה.

6. ירידה בביקוש למוצרי ושירותי החברות

7. הכנסות נמוכות ביחס להוצאות הקבועות

8. אשראי לקוחות וספקים 

9. חוסר בידע ניהולי 

10. חוסר ומצוקת תשתיות 

11. חוסר במוטיבציה 

הרשימה שלעיל מורכבת מצרכים וחסמים, כאשר כל חסם 

שמוזכר מקשה על הפעילות ומשליך על צורך עסקי, החל 

ממהצורך לשפר את היכולת של העסקים הקטנים להתח

רות )לדידם של העסקים הקטנים תחרות מצד שחקן גדול 

הינה לעיתים קרובות בעייתית ולא הוגנת( וכלה בשיפור 

רמת הידע הניהולי שמסייעת לבעלי העסקים לנהל באופן 

כל  שיפור  שהקימו.  החברות  את  יותר  ויעיל  אפקטיבי 

בחברות  יותר  טוב  להתחרות  לעסקים  מאפשר  פרמטר 

מהגדולות ומוסיף שחקן משמעותי לשוק. רובד נוסף הח

שוב למיפוי הצרכים כולל מיפוי קהילות רלוונטיות, כלומר 

זיהוי אזורי תעשייה או מרכזי פעילות רלוונטיים )שכונות, 

אזורי מסחר ותעשייה וכדומה( להם צרכים ספציפיים לא 

ממומשים.

עניין  ובעלי  דיעה  מובילי  עם  נפגשנו  התהליך  במסגרת 

מבקונטקסט העירוני: ענבל מוזס )מנהלת אגף קידום עס

מצוות  וליאור  שרון  צוותה,  וחברי  ירושלים(  עיריית  קים 

בלומברג וכן אופיר, מנהל קהילתי קטמונים, ואנשי צוות 

של המינהל העוסקים בפיתוח עסקים קטנים. באמצעותם 

צימצמנו את הרשימה המוזכרת מעלה והתמקדנו בצרכים 

הבאים: 

1. צורך בהעלאת מחזור המכירות של חברות קטנות ובימ

נוניות.

2. צורך בגישה נוחה וזולה לשירותים הנדרשים לעסקים, 

כגון שילוח )משלוחים(.

3. צורך במימון של עסקים קטנים ובינוניים.

4. שיפור השיווק של העסקים הרלוונטיים.

במפגשים הצגנו את המתודולוגיה של הכלכלה המשתפת 

וביצענו מיפוי ממוקד של צרכים בלתי ממומשים בקהילה. 

ריכזנו מידע על רמת העניין והשתכנענו שאכן ניתן להרחיב 

את הצורך לרמה העירונית ושרמת העניין בנושא גבוהה 

מאד. עלו מספר פתרונות פוטנציאליים כלליים והשארנו 

את הטיפול בפתרונות למועד מאוחר יותר. ההגדרה של 

הצרכים שהועלו: הקמת פלטפורמות המסייעות שיווקית, 

לוגיסטית ומכירתית לעסקים קטנים ובינוניים בקונטקסט 

העירוני.
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ניתוח ואיתור משאבים עירוניים ופרטיים

בשלב זה ביצענו ניתוח למשמעויות של הצרכים שהוגדרו 

אפש לפיתרונות  כלליים  רעיונות  והעלנו  הקודם  מבשלב 

ריים. התרכזנו באיתור ובחינת משאבים ויכולות שקיימים 

בבעלות  והן  וחברות(  אנשים  )של  פרטיים  הן  בקהילה, 

מוסדות ציבוריים, בבעלות הרשות העירונית וממשלתית 

שיכולים לתת מענה. 

מה  כלומר  הבלתי-מוגבלים",  המשאבים  "עולם  רשימת 

היה בידנו לו היו לנו את כל המשאבים שרצינו, כוללת:

להם  שיהיה  כך  קטנים  עסקים  המאגדת  פלטפורמה   .1

כוח שוק אל מול החברות הגדולות.

הביורוקרטי שמושתת  הנטל  על  פלטפורמה שמקלה   .2

על עסקים קטנים ובינוניים.

ומימון כדוגמת  גיוס אשראי  3. פלטפורמות המקלות על 

.P2P פלטפורמות

4. פלטפורמות המחברות בין חברות קטנות ובינוניות ובין 

עובדים מקצועיים רלוונטיים.

5. פלטפורמות המסייעות בשיווק ומחברות בין עסקים או 

בין עסקים ללקוחות.

6. פלטפורמות המחברות בין מומחים בעלי ידע מקצועי 

שיווקי ובין בעלי חברות הנדרשים לידע זה.

שלא  כך  חברות  בין  מסחר  המאפשרות  פלטפורמות   .7

תורגש ירידה בביקוש בעיתות משבר כלכלי.

להוריד  וכך  להתאגד  לעסקים  המסייעת  פלטפורמות   .8

את ההוצאות הקבועות שלהם.

9. פלטפורמות המסייעות בניהול )וגבייה( אשראי לקוחות 

וספקים.

10. פלטפורמות המחברות בין מומחים בעלי ידע מקצועי 

ניהול ובין בעלי חברות הנדרשים לידע זה.

לא  תשתיות  של  בעלים  בין  המחברות  פלטפורמות   .11

מנוצלות לעסקים הנדרשים לתשתיות כאלה.

12. פלטפורמות המחברות בין בעלי עסקים בקונטקסט 

של שיפור המוטיבציה.
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המשא את  רק  שכללה  תת-רשימה  ייצרנו  הבא  מבשלב 

בים הקיימים במרחב האורגני בפועל והרלוונטיים לצרכים 

שהוגדרו:

ונוסע ממקום למקום תוך  1. כוח אדם המכיר את העיר 

שיש לו יכולת להעביר מוצרים )שילוח(.

2. כלי רכב הנעים במרחב העירוני עם מקומות פנויים.

3. לקוחות עם היכולת והרצון לרכוש מעסקים קטנים ובימ

נוניים מקומיים ולחזק את הכלכלה המקומית.

שניתן  הפתרונות  סוג  של  להבנה  כבר  הגענו  זה  בשלב 

מלייצר לצרכים שהגדרנו וזאת באמצעות המשאבים המוז

כרים לעיל והזמינים בקהילה. לאור זאת, ייצרנו איפיון של 

הפתרונות האפשריים:

1. יצירת פלטפורמת שילוח )1( המחברת בין עסקים קטמ

)בין  שלהם  התוצרת  את  ולשלח  למכור  המעוניינים  נים 

לקוחות  לבין  אחרים(  מוצרים  אם  ובין  במזון  מדובר  אם 

בקונטקסט  ואחרים.  עירייה  ארגונים,  פרטיים,  אנשים   -

שימוש  הביטחוני,  במצב  בהתחשב  ובעיקר  הירושלמי, 

לבצע  יכול  שנוסע  מי  כל  )כלומר  משתפת  בפלטפורמה 

שילוח, כולל נהגים פרטיים ונהגי מוניות( תאפשר שילוח 

תוך הורדת מחירים והגברת זמינות.

פרטיים  אנשים  בין  המחברת   )2( פלטפורמה  יצירת   .2

וארגונים המבקשים לרכוש מעסקים קטנים ובינוניים בעיר 

מירושלים, ובין עסקים קטנים ובינוניים. הרוכשים בפלטפו

או  ייצורם  )טרם  מראש  ושירותים  מוצרים  רוכשים  רמה 

מוסף  ערך  ומייצרים  מסויימת  מהנחה  נהנים  ביצועם(, 

הרכישה  מקומי(.  )רוכשים  העירונית  הכלכלה  בחיזוק 

מראש מסייעת לעסקים מימונית ואילו העסקים מבצעים 

מאת המכירה של המוצר או השירות כאשר זה נדרש. המו

דל דומה לחלק מפלטפורמת Credibles האמריקאית.

https://credibles.co
מיזם מימון לעסקים קטנים מתחום המזון, המאפשר ללקוחות 

לשלם מראש על המוצרים

הכלכלה המשתפת וחלון ההזדמנויות בישראל39

https://credibles.co
https://credibles.co
http://www.weconomize.com
http://www.jiis.org.il/


איתור חסמים עירוניים / ארגוניים / רגולטוריים

מלאחר שהגדרנו את שתי הפלטפורמות שייתנו מענה לצ

ביצ מרכים שהועלו באמצעות המשאבים הפוטנציאליים, 

ענו ניתוח של כלל החסמים הרלוונטיים. מיפוי החסמים 

מקבוצת  מקצוע  אנשי  בסיוע  )הן  ממוקד  באופן  נעשה 

WEconomize והן ממשרד היועץ המשפטי ומנהל הנכמ

סים של העירייה(. החסמים הרלוונטים שעלו:

פלטפורמה )1( פלטפורמת שילוח

חסם רגולטורי - 

זאת  אישי,  באופן  הכנסה  על  לדווח  השירות  נותני  על 

מכיוון שהם אינם עובדי הפלטפורמה. 

פתרון אפשרי - 

המשלוחים  כמות  את  להגביל  הוא  אחד  אפשרי  פתרון 

שאדם פרטי יכול לבצע, ובכך לא מגיעים לרף הרלוונטי 

ואין צורך לדווח על הכנסות אלא לרשויות המס. הגבלה 

 "Ridewith"זו קיימת לדוגמא בשיתוף נסיעות בתשלום ב

שיעשו  משתמשים  עבור  לחילופין,   .WAZE חברת  של 

ממספר רב של שליחויות, כגון נהגי מוניות, ניתן לבנות פת

רון של הוצאת חשבונית באופן מסודר.  

חסם ארגוני - 

חסמים ארגוניים אפשריים מבחינת העירייה:

 א( הקמת פלטפורמת שילוח בניהולה של העירייה ידרוש 

ממנה לקחת אחריות על ביצועי הפלטפורמה וכו'. 

מב( חסם ארגוני נוסף, הנובע מאופיים של העסקים הקט

נים והבינוניים הוא חסם השפה.

פתרונות אפשריים  - 

ופיצוי משתמשים, כך שלא תהיה  א( בניית קרן לביטוח 

מול  אל  עבודה  כוללת  שניה  אפשרות  לעיריה.  חשיפה 

חברה פרטית שתנהל את הפלטפורמה או לחילופין לתת 

לנהל את  או החברה הכלכלית  לחברת בת של העיריה 

הפלטפורמה. 

מב( מגבלת השפה תיפתר אם נבנה את הפלטפורמה בצו

מרה פשוטה ובמספר שפות ובפרט עברית, ערבית ואנג

לית. 
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2( פלטפורמת שיווק ומימון מראש לעסו )פלטפורמה 

Credibles  קים קטנים

חסם ארגוני – 

כזו  פלטפורמה  הקמת  לעירייה,  הקשור  ארגוני  חסם 

בניהול העיריה ידרוש ממנה לקחת אחריות עקיפה לכך 

כפי  והמוצרים  השירותים  את  מספקים  אכן  שהעסקים 

שהתחייבו וכו'. 

פתרונות אפשריים  - 

העברת הניהול לגוף חיצוני או חברת בת  2( בניית קרן 

העסקים  אחד  אם  למשל  כך  משתמשים.  ופיצוי  לביטוח 

ברשת פשט את הרגל אנשים שרכשו זכויות רכישה וטרם 

מימשו אותם ישופו באמצעות הקרן.  

חסם פסיכולוגי של הציבור - 

ממערכות מעין אלה דורשים יצירת אמון מצד ציבור המשת

משים על מנת שאלה ישלמו מראש על מוצרים ושירותים

פתרון אפשרי -  

בסיס  היא  בפלטפורמה  העירייה  של  מופגנת  מעורבות 

בניית  יתרה מכך,  ליצירת אמון של הציבור במיזם.  טוב 

לבניית  יכולה לתרום באופן משמעותי  בידי  קרן הביטוח 

אמון הציבור במיזם. 

www.waze.com/carpool

שירות נסיעות משותפות )של Waze( המאפשר לנהגים 

לאסוף נוסעים תמורת דמי השתתפות בנסיעה
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ניתוח קיימות 

בניתוח הקיימות עלינו לבחון את פוטנציאל התרומה והסיכונים של שני הפתרונות לקיימות העירונית.

חברה       סביבה       כלכלה

חברה – נגישות לשירותים ומוצרים של עסקים מקומיים

סביבה – צמצום של זיהום מתחבורה עקב הישענות על 
Reduce נסיעות קיימות

כלכלה – הורדת מספר העסקים הנסגרים בשנה והנזק 
הנגרם מכך על ידי הגדלת המכירות

פלטפורמת שילוח

חברה       סביבה       כלכלה

חברה- חיזוק תעסוקה, שימור ערך בקהילה.
חיזוק המחויבות של הקהילה לעסקים המקומיים

Reduce סביבה – חיזוק הצריכה המקומית

 .MSMEs-כלכלה-  מייצר אשראי וצינור לשיווק, המהותיים ל
הורדת מספר העסקים הנסגרים בשנה והנזק הנגרם מכך.

 – Credibles
מימון מראש לעסקים 

קטנים

השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה( פוטנציאל לקידום קיימותתחום
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התאמת משאבים לצרכים

התאמה  מייצרים  שהועלו  הפתרונות  בה  המידה  בחינת 

מעלה  הקיימים  וליכולות  למשאבים  שצויינו  הצרכים  בין 

את המסקנות הבאות:

)1( – מייצרת התאמה בין הצורך  1. פלטפורמת שילוח 

לפתרונות שילוח מעסקים קטנים ללקוחותיהם בעיר ואף 

ממחוצה לה לבין המשאב שמאפשר שילוח וכבר קיים בפו

מעל, דהיינו כלי רכב שבכל מקרה נמצאים בדרכים. בקו

הביטחוני,  במצב  בהתחשב  ובעיקר  הירושלמי,  נטקסט 

יכול  שימוש בפלטפורמה משתפת )כלומר כל מי שנוסע 

לבצע שילוח, כולל נהגים פרטיים ונהגי מוניות( תאפשר 

שילוח יעיל תוך הורדת מחירים והגברת זמינות.

2. פלטפורמת רכישה מראש לעסקים קטנים ובינוניים )2( 

מ- פלטפורמה זו מחברת בין אנשים פרטיים וארגונים המ

ירושלים.  בעיר  ובינוניים  קטנים  מעסקים  לרכוש  בקשים 

הרוכשים בפלטפורמה רוכשים מוצרים ושירותים מראש 

)טרם ייצורם או ביצועם( ונהנים מהנחה מסויימת. חיבור 

זה נותן מענה לצורך של עסקים קטנים בשיווק ומימון לבין 

מהיכולת והרצון של לקוחות שמעוניינים בתוצרת של הע

סקים הקטנים בירושלים לרכוש בהנחה ולתמוך בעסקים 

משהם רוצים בעיקרם. פעילות זו מייצרת ערך מוסף בחי

זוק הכלכלה העירונית )רוכשים מקומי(. 
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התאמת או יצירת פיתרון משתף

יצירת פלט מהבחינה של שימוש בפלטפורמה קיימת או 

פורמה חדשה נעשתה בעיקר לאור האתגרים והחסמים 

משהוזכרו. בראש ובראשונה כדאי לחפש פתרונות שלוק

מחים בחשבון את נושא האחריות של העירייה. גידור הסי

כונים והאחריות של העירייה הן בפלטפורמת השילוח והן 

ניתן לבצע זאת  בפלטפורמת המימון מראש. להערכתנו 

באחת משתי דרכים עיקריות:

ביטוחי המשפה את הנפגעים  מנגנון  יצירת   – ביטוח   .1

במקרה הצורך. ניתן להקים מנגנון רלוונטי בנקל, בין אם 

באמצעות הפרשת אחוז מכל עסקה, הקמת קרן כספים 

של העירייה לביטוח הפעילות, ביטוח דרך חברת ביטוח 

ועוד דרכים יצירתיות ומגוונות.

לעירייה  חיצוני  גוף  ידי  על  חדשה  פלטפורמה  יצירת   .2

מ- הזמנת גוף עסקי או חברתי קיים להקים את הפלטפו

מרמה בעצמו, בתמיכת העיריה. כך בפועל האחריות לפ

לטפורמה איננה על העיריה. שימוש בפלטפורמה קיימת 

לחב פנייה  כלומר  פרטי,  חיצוני  גוף  בבעלות  משנמצאת 

לצרכי  מענה  לתת  שעשויה  פלטפורמה  שבבעלותה  רה 

 )1( לפלטפורמת השילוח  להערכתנו,  העירייה. במקרה, 

משת טכנולוגיות  פלטפורמות  עם  גופים  מספר  מקיימים 

מפות שניתן לשתף איתם פעולה תוך התחייבות של העי

)לדוגמא  שיפותחו  בפתרונות  השימוש  את  לקדם  רייה 

-  WAZE, Gettit, Tbus ועוד(. במקרה של פלטפורמת 

הרכישה מראש לעסקים קטנים ובינוניים )2( תידרש ככל 

בישראל  שאין  מכיוון  וזאת  חדש  גוף  של  הקמה  הנראה 

האפ את  לבחון  גם  ניתן  זאת  עם  יחד  כזו.  מפלטפורמה 

שרות לשיתוף פעולה עם ארגון Slow Money שמיישם 

פתרון דומה בארה"ב ואירופה כיום.
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5.4
מצוקת שטחים - מקרה בוחן

מיפוי צרכים בלתי ממומשים

בתהליך המיפוי של מצוקת השטחים של עיריית ירושלים 

קיימנו פגישות עם מספר גורמים בעיריה: 1( נציגי המנהל 

מהחינוכי – אלעד גבע )הועזר המקצועי לראש מנח"י(, מר

)מ"מ מנהלת המחלקה לתכנון  ומיטל שועה  כלימי  גלית 

חינוכי פיזי במנח"י(  2( ריטה לדז'ינסקי, מנהלת אגף נכסי 

מטעם  אלה  לפגישות  הצטרפה  שפיגל  טלי   )3 העירייה 

צוות בלומברג 4( נציגים של המנהל העירוני )אנשי שטח( 

- אופיר, מנהל קהילתי קטמונים. 

במפגשים הצגנו את המתודולוגיה של הכלכלה המשתפת 

וביצענו מיפוי ממוקד של צרכים בלתי ממומשים בקהילה. 

קיים  שהצורך  והשתכנענו  העניין  רמת  על  מידע  ריכזנו 

מברמה העירונית ושרמת העניין בנושא גבוהה ביותר. בנו

והשארנו  כלליים  פוטנציאליים  פתרונות  מספר  עלו  סף, 

את הטיפול בפתרונות למועד מאוחר יותר. 

מטרת המפגשים היתה לקבל תמונה של מפת הצרכים 

מפגשים  מתוך  ירושלים.  עיריית  של  השטחים  ומצוקות 

אלה עלו הצרכים הבאים: 

1. נכסים לשימוש מנהל החינוך )עפ"י העירייה(

    1.1 שטחים לבתי ספר

    1.2 כיתות לימוד - 2,045 כיתות חסרות כיום במזרח

          העיר. במערב העיר הרבה פחות.

    1.3 גני ילדים - מעל ל-30 גנים, חלקם הניכר במזרח

          העיר.
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)כגון  וכן באזורי תעשייה  2. חניות, בעיקר במרכז העיר 

הר חוצבים(

3. שטחים ומבנים לבתי כנסת

4. שטחים ומתקנים לחוגים

חומים"(  )"שטחים  ציבוריים  בשטחים  חמור  מחסור   .5

באופן כללי, למגוון צרכים. לדוגמא: גנים ציבוריים

הנוגעים  זוהי הרשימה הכללית של הצרכים הרלוונטיים 

יש  וכדומה(.  )קרקעות, מתקנים, מבנים  פעילות  לשטחי 

לשים לב שחלק ניכר מצרכים אלה מחוייבים במימוש על 

שמסוג רלוונטיים  שטחים  נמצאים  לא  אם  ולכן  חוק  מפי 

מלים לתת מענה ופיתרון ראוי, הרשות עושה שימוש בש

טחים ציבוריים ופרטיים שלא עומדים באופן מלא בתקנים 

שהוגדרו ומקבלים אישור חריג וזמני.

מבמסגרת התהליך ובאמצעות המנהלים הרלוונטיים בעי

צימצמנו את הרשימה המוזכרת מעלה תוך התמ מרייה 

הנושא  זהו  שכן  החינוך  בתחום  שטחים  במצוקת  קדות 

האקוטי ביותר ומתוך הבנה שפלטפורמה שתפתור צורך 

זה תוכל אולי לשמש בעתיד לפיתרון מצוקות דומות.

ניתוח ואיתור משאבים עירוניים ופרטיים

ניתוח למשמעויות של הצורך שהוגדר  בשלב זה ביצענו 

אפש לפיתרונות  כלליים  רעיונות  והעלנו  הקודם  מבשלב 

ריים. התרכזנו באיתור ובחינת משאבים ויכולות שקיימים 

בבעלות הרשות העירונית, ברשות תושבי העיר -  בבעלות 

פרטית )אנשים וחברות( והן בבעלות מוסדות ציבוריים. 

מה  כלומר  הבלתי-מוגבלים",  המשאבים  "עולם  רשימת 

היה בידנו לו היו לנו את כל המשאבים שרצינו כוללת:

1. פלטפורמה המפרטת את כלל המשאבים העומדים לרמ

שות העירייה )כיום אין רשימה סדורה כזו(

2. פלטפורמה המפרטת את רמת השימוש שנעשה בכל 

נכס, במונחי סוג שימוש וזמני שימוש.

שטחים           בעלי  לפרטים  שמאפשרת  פלטפורמה   .3
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)מבתים, חדרים, חניות וקרקעות( להציע אותם לשימוש.

4. פלטפורמה המאפשרת לקהל הרחב למפות את השטמ

חים הציבוריים ו/או הפרטיים בעיר.

5. פלטפורמה המחברת בין משכירים לשוכרים )בין אם 

מפרטיים ובין אם ציבוריים(, כולל לטווחי זמן קצרים או ארו

כים, לשימוש חד או רב פעמי וכו' .

המשא את  ורק  אך  שכללה  רשימה  ייצרנו  הבא  מבשלב 

בים הקיימים במרחב האורגני בפועל והרלוונטיים לצרכים 

שהוגדרו:

1. היכולת של העירייה להגדיר צרכים וספסיפיקציות לשמ

טחים.

2. תקציבים מוגדרים שייעשה בהם שימוש למטרת השמ

מציאת  של  עקיפות  עלויות  כולל  רלוונטיים,  מבנים  כרת 

)מדובר בעלויות  לצורך  והתאמה  נכסים, שיפוץ, הנגשה 

גבוהות ביותר(.

3. לעיריה יש נכסים ושטחים רבים בתת שימוש )ובשלב 

זה אין לעירייה תמונת מצב מסודרת(.

4. קיימים נכסים ושטחים פרטיים במרחב העירוני שלא 

נעשה בהם שימוש אופטימלי.

שניתן  הפתרונות  סוג  של  להבנה  כבר  הגענו  זה  בשלב 

מלייצר לצרכים שהגדרנו וזאת באמצעות המשאבים המוז

כרים לעיל והזמינים בקהילה. לאור זאת ייצרנו איפיון של 

פתרון אפשרי:

)3( המחברת בין משתמ נכסים משתפת  1. פלטפורמת 

ממשים תוך ארגוניים )מתוך העירייה( וחוץ ארגוניים )פר

מטים, ממשלה וכל ארגון רלוונטי במרחב העירוני(. במס

גרת הפלטפורמה כל משתמש יכול להגדיר צורך )כלומר 

יכול  משתמש  וכל  נדרש(  משאב  או  נכס  במדויק  לתאר 

להציע נכס או משאב רלוונטי העומד בצורך שהוגדר.

מבמסגרת זו יכולים לאפשר משתמשים תוך ארגוניים לה

ניתן לעשות שימוש משלים בנכסים בהם הם  גדיר מתי 

מעושים שימוש כיום. לדוגמא, ספריה הסגורה בחלק מש

עות היום עשויה לשמש למטרות משלימות בשעות אלה 

בתנאים שיוגדרו ושיימצא פיתרון. הפלטפורמה מאפשרת 

מלספריה להציע את השטחים שברשותה ולהגדיר את הז

מנים והתנאים לשימוש. מנגד, גופים כמו המנהל החינוכי 

ו/או  עירייה אחרים  שגופי  ותנאים  צרכים  להגדיר  יכולים 

לבצע  יש  זאת  מענה.  להם  לתת  יכולים  פרטיים  אנשים 

למשל  המענה,  נותן  שמקבל  התמורה  הגדרת  כדי  תוך 

העברה תקציבית מאגף לאגף.   

גגות

נושא שעלה במסגרת הניתוח שביצענו היה שימוש בגגות 

עירוניים )או פרטיים( כפיתרון למצוקת שטחים. התאמת 

יצירתי  פיתרון  לתת  עשויה  )שיש בשפע(  ציבוריים  גגות 

לפתור  עשויים  נכון  בתכנון  אשר  קיימים  משאבים  של 

קבוצת  לימוד.  בכיתות  וכלה  ילדים  בגני  החל  מצוקות, 

WEconomize לקחה על עצמה לחקור את הנושא לעומ

מק ולנסות לייצר פיתרונות יצירתיים, יעילים וזולים יחסית 

באמצעות הסבת גגות לשימושים נדרשים.
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איתור חסמים עירוניים / ארגוניים / רגולטוריים 

לאחר שהגדרנו פלטפורמה למתן מענה לצרכים שהועלו 

של  ניתוח  ביצענו  הפוטנציאליים,  המשאבים  באמצעות 

באופן  נעשה  החסמים  מיפוי  הרלוונטיים.  החסמים  כלל 

 WEconomize ממוקד )בסיוע אנשי מקצוע הן מקבוצת

והן ממשרד היועץ המשפטי ומנהל הנכסים של העירייה(. 

חסמים לפלטפורמת נכסים משתפת )3(

• חסם רגולטורי – ממשק העבודה בין גופי ממשל לגופים 

פרטיים דורש הסדרה ספיציפית על מנת שהוא יעבוד על 

מפי אילוצי הרגולציה. כך למשל, פעמים רבות שכירת שי

רותים פרטיים על ידי העירייה מחייבת עריכת מכרז. נושא 

מנוסף כרוך בכך שעל האדם הפרטי לדווח על הכנסה מה

נכס, העירייה רוצה לקבל חשובנית או מסמך שווה ערך.  

פתרון אפשרי כולל הסדרה של החסמים הרגולטוריים על 

ידי מחלקת הייעוץ המשפטי של העירייה. 

מ• חסם ארגוני – אמון ותגמול, על מנת שגופי עירייה יירת

מו למשימה של מתן פתרונות של מצוקת שטחים לגופים 

גוף   – אחרים צריכה להיווצר מערכת אמון שמשמעותה 

משמייצר פתרון עבור גוף אחר זוכה להערכה ולתגמול וב

מוודאי שלא נענש על כך. הנושא אינו טרוויאלי, היות ובתר

בות הארגונית הקיימת כיום בעירייה גוף בעירייה לא יציע 

לגוף אחר בעירייה להשתמש בנכסים שלו ממספר סיבות: 

1( חשש שהנכס ילקח ממנו ו / או שהוא יהיה נתון לבחימ

נת עומק של יעילות העבודה בעקבות חשיפת הנכס הלא 

מנוצל. שכן "איך ייתכן שיש נכס לא מנוצל"  ואם יש אחד 

כזה הרי שיש עוד רבים כאלה.

2( למה שגוף יוותר על נכסיו מבלי לקבל על כך הוקרה 

מותגמול? ובעיקר אם אין לו בטחון בכך שכשיגיע תורו לה

זדקק לפתרונות - גופים אחרים בעירייה ירתמו לעזרתו.

פתרון - תהליך בניית אמון לשיתוף נכסים

מרמ רכיבים   2 יש כלכלה משתפת  פלטפורמה של   בכל 

האחד,  המיזמים.  להצלחת  יסוד  אבני  שהם  כזיים, 

בפלטפורמה                           האמון  זה  השני  הפלטפורמה,  משתמשי 
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מובמשתמשים בה. על מנת שפלטפורמה תיחשב למצלי

חה, יש צורך בגיוס מספיק משתמשים, שמתוכם יש אחוז 

ניכר של משתמשים שהם "פרוסומרס" )יצרני המשאבים 

של הפלטפורמה(. ללא מסה משמעותית של משתמשים, 

מאין לפלטפורמה יכולת לייצר מספיק היצע, היות והמשא

בים )התוכן( מיוצר על ידי המשתמשים עצמם וכמובן גם 

ללא  זה אמון.  היסוד השניה  אבן  כפי שציינו  ביקוש.  לא 

ויכולות.  משאבים  שיתוף  של  פעילות  תתקיים  לא  אמון, 

משני אבני היסוד קשורים אחד בשני, ללא אמון אין אפש

רות לגיוס משתמשים ולהיפך. 

ושלב ראשון – הקמת בסיס המשתמשים הראשוני וב

וניית אמון בפלטפורמה והמשתמשים בה - פעולות מו

מלצות

1. איתור פרטני של שחקנים ששיתפו פעולה. המלצתנו 

היא:

עד  שלושה  איתור  של  מצומצם  ראשוני  יעד  קביעת  א(   

לשמש  ויכולים  העירייה  ברשות  שקיימים  נכסים  עשרה 

מבשעות מסויימות את מערכת החינוך שהיא הסובלת הג

דולה של מצוקת שטחים בעיריית ירושלים. באופן דומה 

ניתן להעמיד יעד רלוונטי של מציאת גופים פרטיים שניתן 

להשמיש באופן פשוט יחסית כגני ילדים. 

ב( בהתאם ליעד שהוגדר, איתור פרטני של נכסי עירייה 

משיכולים לתת מענה לצרכי מערכת החינוך ושנמצאים בר

שות אגף אחר של העירייה.

למקבלי  נכס  נותני  בין  התאמה  כל  של  צמוד  ליווי   .2

נכס. על מנת להבטיח הצלחות ולתווך פתרונות לבעיות 

שיהיה אחראי  עובד  למנות  מומלץ  כך,  לצורך  שנוצרות. 

ללוות באופן צמוד את כל שיתופי הנכסים שנוצרים, על 

מנת לפתור כל בעיה באופן מיידי. 

3. תגמולים, הוקרה ופרסום הצלחות. במקרה של שימ

מנגנונים  שני  לייצר  חשוב  העירייה  נכסי  של  פנימי  תוף 

של אמון ותגמול שמזינים אחד את השני, מנגנון הוקרה 

ומנגנון תגמול. בשלב הראשון הדגש צריך להיות דווקא 

על מנגנון ההוקרה. כך למשל, מערכת יחסי הציבור של 

העירייה יכולה לדאוג להעלות על נס פעילות של שיתוף 

נכסים ובעיקר את האנשים שמעורבים בכך. זאת על מנת 

שאנ להדגיש  כלומר,  נכסים.  שיתוף  של  נורמה  מלעודד 

שים שמשתפים נכס שהיה בתת שימוש מקבלים על כך 

הוקרה ולא ביקורת. זאת בניגוד לתרבות של שמירה על 

אלה  מחשש שמשאבים  מנוצלים  לא  הם  אם  גם  נכסים 

מילקחו ללא כל תמורה ובמקרים רבים תוך יצירת כעס ואנ

טגוניזם.

מהמנגנון השני של עידוד שיתופי נכסים הוא מנגנון תגמו

לים. גוף שנותן נכס יקבל תגמול מהגוף שקיבל את הנכס 

כך ששני הגופים ירוויחו. לדוגמא, נניח שמחלקת תרבות 

ופנאי משכירה נכס לאגף החינוך לצורכי גן ילדים. בהנחה 

שמחיר השוק של השכירות הוא כ-10,000 ש"ח בחודש, 

השכרה פנימית צריכה לעלות פחות ובכך ליצור מוטיבציה 

לשוכר. על מנת ליצור תמריץ לגוף המשכיר, ניתן למשל 

יוגדר ככסף  ליצור בכך שלפחות חלק מהסכום שיתקבל 

לא צבוע )כלומר שאין לו ייעוד מוגדר מראש(. 

עם  לדבר  חשוב  זה  בשלב  ולמידה.  מחקר  מערכת   .4

האנשים הפעילים בפלטפורמה על מנת להבין מה עובד, 

מה לא עובד, מה חסר וכיו"ב, על מנת לבנות ולשפר את 

המערכת.

לגייס את המשתמשים הקיימים והמרוצים כשגריו  .5

רים של גיוס משתמשים נוספים. היכולת שלנו להגדיל 
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מאת כמות המשתמשים באופן ניכר בזמן קצר תלויה במי

מדה רבה ביכולת שלנו לרתום משתמשים קיימים למשי

הקיימים  הפלטפורמה  משתמשי  את  להפוך  כלומר  מה. 

לאלה שמשווקים אותה למשתמשים נוספים.  

6. איפיון של מנגנונים בוני מוניטין ואמון. בשלב זה עלימ

מנו לאפיין את המנגנונים בוני האמון והרגולציה של המער

כת. כגון, איפיון מערכת המשוב והדירוג של המשתמשים 

במערכת, הגדרת דרכי הוקרה למשתמשים אמינים ומנגד 

מהגדרת הסנקציות שנכון להפעיל כלפי משתמשים שפוג

עים באמון. למשל מחלקה ששוכרת נכס ממחלקה אחרת 

מולא שומרת על הנכס כפי שהתחייבה, יש להגדיר את הס

נקציות שיופעלו כנגדה. 

שלב שני - תחזוקה ושימור של מערכות האמון שנוצרו

לאחר שנוצרה מסה קריטית של משתמשים עלינו לשמר 

את האמון שנוצר במערכת. המסה הקריטית במקרה זה 

ממוגדרת בכך שיש כמות מספיק גדולה של אנשים שנות

מנים אמון במערכת ופעילותה, כך שכמות אנשים זו מש

ונותני  שהמערכת  חדשים  למשתמשים  אינדקציה  משת 

מהשירות בה הם אמינים. לצורך משימה זו יש מספר מנ

גנונים מקובלים.  

אותה  הדירוג  מערכת  את   - ומשוב  דירוג  מערכת   .1

אפיינו בשלב הראשון עלינו לממש בשלב זה. 

2. רגולציה - הפלטפורמה צריכה לוודא הוצאה לפועל של 

הרגולציה שהוגדרה בשלב הראשון.  

יצירת מנגנוני ביטוח שיבטיחו   - וביטחונות  ביטוחים   .3

מאת היכולת לתקן נזקים שעלולים להיגרם לנכסים מהשי

מוש בהם.  

שיתוף  פלטפורמת  שבו  למצב  מגיעים  כאשר   - הערה 

הנכסים עובדת, המערכת תוכל לאפשר מיפוי שוטף של  

מהנכסים שניתן לעשות בהם שימוש נוסף על ידי קהל המ

שתמשים. ניתן לאפשר זאת משום שנוצר אמון במערכת 

הגלום  רווח  יש  שלמשתמשים  ומשום  בה  ובמשתמשים 

מבפעילות זו. כלומר - פעולת מיפוי מרוכזת ויזומה של נכ

סים שדורשת השקעת זמן ומשאבים של העירייה נדרשת 

רק לשלבי הקמה של המערכת. 
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ניתוח קיימות 

חברה       סביבה       כלכלה

חברה – קבלת שירותים טובים יותר מהעירייה )למשל 
פתרונות טובים יותר ומהירים יותר למצוקת הנכסים 

בחינוך(

סביבה – שימוש יעיל יותר בשטחים הבנויים הקיימים 
מאפשר לא להשאיר יותר שטחים פתוחים וירוקים בתוך 

העיר ובגבולותיה. 
צמצום הנזקים הסביבתיים שנוצרים מבניה. 

כלכלה – הורדת ההוצאות על נכסים לעירייה בתווך הקצר 
והארוך משכירות ומפיתוח. יצירת הכנסה נוספת לאגפי 

עירייה שונים. יצירת הכנסה נוספת לגופים פרטיים. 

פלטפורמת נכסים 
משתפת

השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה( פוטנציאל לקידום קיימותתחום
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התאמת משאבים לצרכים

יכולה  משתפת  נכסים  פלטפורמת  בה  המידה  בחינת 

הקיימים,  וליכולות  למשאבים  שצויינו  הצרכים  בין  לחבר 

מעלה את המסקנה הבאה; פלטפורמת נכסים משתפת, 

מהיא בעלת פוטנציאל גבוהה לייצר פתרונות מהירים וזו

מלים יחסית למצוקות השטחים הבוערות של עיריית ירוש

מלים. הערכה זו נשענת בראש ובראשונה על תובנת המ

חקר כי קיימים שטחים רבים בתוך העירייה ומחוצה לה 

שיכולים להוות פתרון למצוקת השטחים הקיימת ואין כיום 

מידע  מחוסר  נובע  לנכסים  הגישה  חוסר  אליהם.  גישה 

אלה  נכסים  בין  חיבור  של  וסדור  פשוט  תהליך  ומהעדר 

לגופים שצריכים את הנכסים, תוך מתן מענה לאינטרסים 

של כלל הצדדים.  מנגד קיים תקציב לעירייה שיוצא בכל 

ממקרה על פתרונות של מצוקת שטחים. חלק ניכר מהתק

ציב יוצא כיום על פתרונות שבמקרים רבים אינם עומדים 

מבסטנדרטים הבסיסיים שהוגדרו על ידי העירייה ו/או מש

רדי הממשלה. כלומר, קיים משאב תקציבי שיוצא מקופת 

העירייה בכל מקרה על מציאת פתרונות למצוקת שטחים. 

פתרונות  יותר  ליצור  יוכלה  משתפת  נכסים  פלטפורמה 

משעומדים בסטדנטים המבוקשים תוך הורדת עלויות מש

מעותית לעומת המצב הקיים כיום.
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התאמת או יצירת פיתרון משתף

יצירת פלט מהבחינה של שימוש בלפטפורמה קיימת או 

פרומה חדשה נעשתה בעיקר לאור האתגרים והחסמים 

של  פלטפורמה  יצירת  הוא  העיקרי  האתגר  שהוזכרו. 

ובין גו משיתוף נכסים בין גוף ציבורי לבין גופים פרטיים 

פים שונים בתוך העירייה לבין עצמם. בבסיס פלטפרומה 

כמו  קיימות  לפלטפורמות  מאד  דומה  להיות  צריכה  כזו 

Airbnb. יחד עם זאת ברור כי תדרש התאמה ספיציפית 

לצרכים של שיתוף נכסים בתוך העירייה ובין העירייה לבין 

מאנשים פרטיים. כך למשל יש צורך לפתח יכולת למשת

כי  כיום  קיימים  שאינם  בנכס  קריטריונים  להגדיר  משים 

פתרונות  למציאת  מיועדים  אינם  הקיימות  הפלטפרומות 

מלשימושים ציבוריים כגון גני ילדים. לדוגמא, חברת ההז

פועלת  פלטפורמה  שברשותה   ,Splacer הישראלית  נק 

לשיתוף נכסים לאירועים ומפגשי עבודה. על כן להערכתנו 

כדאי לבחון מול Splacer או חברה הדומה לה אפשרות 

העי לצרכי  הקיימת  הפלטפורמה  והתאמה של  מלפיתוח 

רייה. במידה ומהלך זה לא יצלח ניתן להקים פלטפורמה 

חדשה באמצעות מכרז לגופים פרטיים שיפתחו ויתחזקו 

את הפלטפורמה. פלטפורמות דומות רבות קיימות כבר 

ובנוסף  יחסית  קל  הוא  הפלטפרומה  שאפיון  כך  בעולם, 

מניתן לרכוש טכנולוגיה קיימת ולבצע פיתוח והתאמה לח

לקים הייעודיים של המערכת. 

www.splacer.co
פלטפורמה המקשרת בין בעלי חללי אירוח ייחודיים לשוכרים 

המעוניינים לערוך אירוע במרחב פרטי
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5.5
ספריות עירוניות כמשאב לפיתוח קהילתי - מקרה בוחן

מיפוי צרכים / שאיפות ומטרות

מבתהליך מיפוי הצרכים של מינהל פנאי בעיר קיימנו פגי

שות הן עם נציגים של העיריה והן עם אנשי שטח. בניגוד 

התחיל  המיפוי  בהם  שנבחרו,  האחרים  התחומים  לשני 

הסיפריות  תחום  מענה.  מקבלים  שלא  הצרכים  בהבנת 

העירוניות עלה קודם כל כנושא דרכו ניתן לממש שאיפות 

של תושבי ירושלים, מנהל הפנאי והמנהלים הקהילתיים. 

מזאת מתוך ההבנה שיש ברשות הספריות משאבים ויכו

לות שניתן להשתמש באופן נוסף ושונה מהשימוש בהם 

הספריות  בתחום  שהתמקדנו  לכך  נוספת  סיבה  כיום. 

הנעשה  של  היכרות  היא  ופנאי  לתרבות  המנהל  בתוך 

בעולם בתחום של פיתוח עירוניות מקיימת. ניתן לראות 

מכי הערים שמובילות את התחום )כדוגמת סיאול או וונקו

מבר( רואות בספריות העירוניות לסוגיהן תשתית של פי

תוח חברתי כלכלי סביבתי )פיתוח בר קיימא(, זאת משום  

שספריות במהותן הם פלטפורמות משתפות, שעד עתה 

מהוקדשו כמעט אך ורק לספרים. לפיכך, באופן פשוט יח

סית ניתן ולהרחיב את השימוש מספרים למגוון רחב של 

מנושאים אחרים )ציוד, שטחים, ידע ועוד. ראו פירוט בהמ

שך(. זוהי בעצם פלטפורמה פיזית שיכולה לתפקד החל 

מרמת הקהילה המקומית וכלה ברמת העיר כולה. על כן 

המיפוי נעשה מתוך מטרה ברורה של הדגמת הפוטנציאל 

של ספריה עירונית כפלטפורמה משתפת. 

בה  למתודולוגיה שעשינו  קלה  לבצע התאמה  יש  מכאן, 

שימוש עד כה. כאשר ישנה מטרה מוגדרת מראש מומלץ 

מלהתחיל במיפוי בו-זמני של זיהוי צרכים שאיפות ומשא

מבים. זאת משום שעלינו לא רק להבין אילו צרכים או דרי

משות לא מקבלים מענה אלא גם אילו משאבים ישנם )במ

איתור  לציבור.  להציע  שניתן  עירוניות(  ספריות  זה  קרה 
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הצרכים והדרישות ממשיך על פי אותה מתודה שהודגמה. 

היכולת להתחיל במיפוי משאבים מותנית במספר גורמים:

1. קיום רמת אמון גבוהה בין הגורמים הרלוונטיים

2. הבנה מהירה ועמוקה של הלוגיקה המשתפת וההזדמ

מנויות שכלכלה משתפת יוצרת 

3. הגדרה של מטרות והבנה של סוגי המשאבים שעוממ

דים לרשות הגופים אותם אנו ממפים )למשל במקרה של 

ספריות, יכולות וידע בניהול וקיטלוג מלאי(. 

במסגרת המיפוי קיימנו מפגשים עם אראלה רג'ואן )ראש 

ממנהל פנאי ותרבות(, עם רוקסנה פטלרסקי )מנהלת המ

מחלקה לספריות(, קיימנו ביקור בספריה העירונית בשכו

של  נציגים  עם  מפגשים  מספר  ערכנו  וכן  הקטמונים  נת 

תוכניות  את  בחנו  כן,  כמו  בקטמונים.  הקהילתי  המנהל 

ו-2015 וערכנו   2014 העבודה של מינהל הפנאי לשנים 

חיפוש מידע אינטרנטי אודות השימוש של ספריות בעולם 

כפלטפורמות של כלכלה משתפת.  

מטרות המינהל כפי שהן מוגדרות בתוכניות העבודה של 

מינהל הפנאי 2014 ו-2015:

1. שיתוף תושבים וחיזוק קהילה 

2. חינוך לאזרחות פעילה בקרב בני נוער וצעירים 

3. מנהל פנאי כגורם יוזם 

4. מנהל פנאי כגורם מאפשר

5. חיזוק פעולות מנהל פנאי בשכונות 

6. חיזוק ופיתוח האמנים הצעירים  בירושלים

7. קידום  הקיימות הסביבתית

8. קידום החוויה התרבותית בשכונות

ידידותי,  וקהילתי  תרבותי  כמרחב  הציבורי  המרחב   .9

נגיש ומזמין 

10. חיזוק הזיקה של האוכלוסיה הצעירה לעיר

11. חיזוק תשתיות מוסדות התרבות החברה והספורט

12. חיזוק ופיתוח איכות החיים בשכונות 

ממתוך המפגשים עם אנשי העירייה, המינהל הקהילתי וב

פרט עם רוקסנה פטלרסקי )מנהלת המחלקה לספריות( 

עלו הממצאים הבאים: 

צרכים / רצונות: 

1. הספריות מוגבלות בשעות הפתיחה שלהם, זאת פרט 

ירושלים שפ נוספת במזרח  וספריה  מלספריה המרכזית 

19:00 בערב בימים א' עד  תוחות מ-10:00 בבוקר ועד 

כ-4  ל-00:19,   14:00 בין  פתוחות  הספריות  שאר  ה'. 

ימים בשבוע וכן יום אחד נוסף במהלך הבוקר עד סביבות 

.12:00

הפתיחה  שעות  את  להגדיל  מהציבור  דרישה  קיימת   .2

משל הספריה. בקשות רבות מגיעות מסטודנטים )בקטמו

נים, פסגת זאב, רמת אשכול ועוד( לפתוח את הספריה 

עד שעות מאוחרות, כמקום להתכנסות ולמידה בתקופת 

ללא  בצורך  מדובר  הספריה  מינהלת  מבחינת  בחינות. 

אח להיות  שיוכל  אדם  בכח  מחסור  בשל  בעיקר  ממענה 

מראי על הספריה בשעות הנוספות. לדברי מנהלת מחל

קת הספריות ניתן מבחינתה לפתוח את הספריות כמקום 

כח  באמצעות  ההשאלה  שירותי  הפעלת  ללא  התכנסות 

אדם שאמון על כך ושלא נדרש ממנו הכשרה של ספרנים 

)אך חשוב שיהיה אמון על שמירת הסיפריה והציוד הרב 

שבה(. 

משאבים ויכולות קיימים:  

1. כ-26 ספריות עירוניות ברחבי העיר ירושלים.

2. גודלה הממוצע של ספריה עירונית: כ-900 מטר. 

3. כח אדם - בכל ספריה קיים צוות ספרנים מקצועי )גודל 

הצוות נע בין 1 ל-4( 

ועל פי רוב יש גם אב בית ואחראי ניקיון.
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4. ישנה ספריה ייחודית אחת המכילה גם מדיה מוסיקלית 

)דיסקים( להשאלה.

5. בכלל הספריות קיימת רשת אלחוטית לרווחת המשמ

תמשים.

6. מערכות מידע – לספריה ועובדיה ניסיון בניהול מערמ

כת מידע של השאלה )ניהול ומעקב אחרי מלאי פריטים(. 

מבזכות פיתוח הספריות המיוחדות )ספריה מוסיקלית וס

ניהול  יכולת  הורחבה  פעילה(.  לא  שכבר  אומנות  פריית 

מההשאלה מעבר לספרים ונצבר ידע וניסיון באיפיון מער

כות ניהול השאלה לכל נושא באשר הוא.

נומ סביב  הציבור  לטובת  אירועים  מפיקות  הספריות   .7

כגון תיאטרון סיפור, קונצר ומוסיקה,  משאים של ספרים 

טים, מפגשים עם סופרים, פסטיבל ספרים בקיץ ועוד.  

8. ספריות רבות מקיימות תערוכות של יצירות אומנות של 

תושבי השכונה הרלוונטית.

9. בחלק גדול מהספריות קיימים חדרי עיון  מאובזרים, 

שולחנות  אלחוטית,  רשת  מקרנים,  מחשבים,  הכוללים 

ועוד. חדרים אלה לא נמצאים בשימוש חלק ניכר מהזמן.

מעוניינת  היתה  שהיא  ציינה  הספריות  מנהלת   - הערה 

לקדם שימוש בחדרי העיון כ-HUB )מרכז יזמים( ליזמים 

מקומיים שמחפשים מקום לשהות בו ושיש ביכולתה לתת 

להפעיל  מנת  על  לדבריה,  שונים.  משרד  שירותי  להם 

מרכז כזה נדרש רכז שיהיה אחראי על הפעלת המרכזים. 

הקהילתי  המנהל  עם  מהמפגש  שעלו  רצונות   / צרכים 

בקטמונים אודות תחום מנהל פנאי והספריות העירוניות 

בפרט -  

1. שיפור המערך של השאלת ספרי לימוד בבתי הספר. 

למידה. מרכז  לקיום מרכזי  פיזי  קיים מחסור במקום   .2

למידה פועל כארבע פעמים בשבוע ונותן השלמה ותמיכה 

בלימודים. 

3. צורך בספרייה להשאלת כלי נגינה.

4. קיים חוסר בשטחים לחוגים.  

5. יש מחסור במועדון נוער באזור גוננים.
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ניתוח ואיתור משאבים עירוניים ופרטיים

מעל מנת להציע מספר פתרונות קונקרטיים לשימוש בספ

מריות כפלטפורמה משתפת לקידום קיימות עירונית, בחר

נו להתמקד בשני צרכים שעלו -  

1. מחסור במרכזי למידה/ידע ו/או מקום עבודה )פלטפומ

רמה 4( עבור מגוון אוכלוסיות, כגון סטודנטים שמעוניינים 

נוער שמבקש לע מבמתחמי למידה ליד מקום מגוריהם, 

שות שימוש במרכזי למידה לנוער ולבסוף יזמים ועסקים 

קטנים שמחפשים נגישות לידע ומקום לעבוד בו. 

הערה - אלה דוגמאות שעלו במחקר, בפועל כל אוכלוסיה 

שזקוקה למקום עבודה שקט, שמאפשר גם גישה לידע, 

משירותי משרד ואפשרות להעברה או להשתתפות בסמי

וכיו"ב סביר שתהיה מעוניינת בשירותים  נרים, הרצאות 

אלה. 

  -  )5 )פלטפורמה  הקהילה  עבור  ציוד  השאלת  ניהול   .2

לצורך  דוגמאות  שתי  לפחות  עלו  שערכנו  במחקר שטח 

בהפעלת מערך של השאלת ציוד בקהילה. הראשון נגע 

בשיפור היכולת של השאלת ספרי לימוד לילדי בית ספר 

נגינה.  וכלי  מוסיקה  ציוד  נגעה בהשאלת  נוספת  ודוגמא 

ממתוך הסתכלות על הנעשה בעולם, פיתוח יכולת השא

יספק תשתית לפיתוח של מגוון  ציוד בתוך הקהילה  לת 

שירותי השאלה והעברת ידע, החל בכלי עבודה )לדוגמא 

מקדחות, כלי גינה ועוד(, המשך בציוד מטבח וכלה בציוד 

לאירועים ועוד.  

צרכים אלה נבחרו מתוך ניתוח אינטגרטיבי של צרכים / 

רצונות ומשאבים קיימים ברמת הספריה וברמת הקהילה 

על  הסתכלות  ומתוך  הקהילתיים(  המינהלים  על  )בדגש 

התפתחות הספריות בעולם. מימד מרכזי בבחירת צרכים 

מאלה נוגע בכך שמרבית המשאבים והיכולות קיימים בפו

לכדי  קיימת דרישה להתאים אותם  ומאידך  על בקהילה 

מסגרת משתפת חדשה שתאפשר לקהילה לפעול ביחד 

)בין אם תוך שימוש בטכנולוגיה העדכנית ובין אם לאו(. 

שניתן  הפתרונות  סוג  בין  התאמה  ביצענו  זה  בשלב 
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לייצר לצרכים והרצונות שהגדרנו תוך שימוש במשאבים 

פתרונות  של  איפיון  בקהילה(.  )והזמינים  לעיל  שהוזכרו 

אפשריים:

ו/או מקום  1. ספריות כפלטפורמה למרכזי למידה )ידע( 

עבודה עבור מגוון אוכלוסיות  

המשאבים העומדים לרשות הספריות המאפשרים הקמת 

ממרכזי למידה וידע משתפים, כוללים כח אדם מיומן בה

נגשת ידע, שטחים וציוד מתאימים )חדרי עיון, מחשבים, 

עשויים  למידה  מרכזי  הרצאות(.  וחדרי  אלחוטית  רשת 

מלהיעזר במערכת הזמנת מקומות מראש, בעוד שזו יכו

עבור  חלקי  או  מלא  תשלום  לגבות  נדרש(  )אם  אף  לה 

השירותים. כמו כן, ניתן להציע שירותים נוספים בספריות, 

)בשיתוף עם המוסדות האקד גישה למאגרי מידע  מכגון 

בסמינרים  מידע, השתתפות  במציאת  סיוע  בעיר(,  מיים 

מוהדרכות, שתיה ומזון קל ועוד. מעבר לכך עבור כל האוכ

מלוסיות המוזכרות לעיל הספריה יכולה לשמש כפלטפור

מה שתאפשר למשתמשים להעביר הכשרות אחד לשני. 

מלמשל מתן אפשרות למשתמשים לבקש הכשרה וידע ומ

נגד לאפשר לתושבים אחרים לתת מענה לבקשות אלה ו/

או להציע שירותים אחרים.  

ציוד  השאלת  של  יוזמות  לפיתוח  כמרכז  ספריות   .2

בקהילה 

בספ וכלה  לימוד  ספרי  מוסיקה,  ציוד  השאלת  מספריות 

והניסיון  הידע  ועוד(.  ציוד מטבח  עבודה,  )כלי  ציוד  ריות 

ובפי משל הסיפריות העירוניות בהפעלת מערך השאלה 

המוסיקה(  ספריית  )פיתוח  חדשים  השאלה  מערכי  תוח 

לעזור  נוספים,  גורמים  עם  בשיתוף  לספריה,  מאפשרות 

מלפתח מגוון ספריות ציוד וזאת על פי הצורך שעולה מה

שטח. הספריה תוכל לספק ידע בפיתוח והתאמת מערכת 

ובמקרים מסויימים אולי אף תציע שטחים לאח מהמידע 

סון הציוד המושאל )תלוי בסוג הציוד(. שימוש במערכת 

המידע של הספריה באמצעות התאמתה מאפשר הקמת 

מספריה מכל סוג שהוא ויש לכך משמעויות כלכליות מש

מעותיות. אחד השותפים הטבעיים בירושלים לנושא זה 

הוא המינהל הקהילתי המכיר את הצרכים של הקהילות 

מבהן הוא פועל ולרשותו גישה לכח אדם רלוונטי וכן למ

תנדבים. ביחד ניתן לפתח ספריות נוספות על פי הצורך 

והרצון של כל קהילה. 

הערה - סיבה נוספת לבחירת הפתרונות להלן, היא שהם 

נותנים מענה לשני מיזמים שמופיעים בתוכניות העבודה 

 2014 של  בתוכנית  ו-2015.  ב-2014  פנאי  מנהל  של 

היתה כוונה לנסות ולפתח תוכנה לארגון קהילות. הכוונה 

היתה פיתוח רשת חברתית ממוחשבת שתנגיש לקהילה 

ולתושבי השכונות את האפשרות להחליף צרכים ויכולות 

בתוך השכונה. בתוכנית של 2015 רשומה תוכנית בשם 

תוכניות  פיתוח  התוכנית:  תיאור  הליכה'.  במרחק  'עיר 

מומתחמים במרחבים אורבניים ציבוריים בשכונות, המא

פשרים פעילות תרבותית וחברתית מזמינה כגון: מיצגים 

פעילים, ספריה קהילתית, בתי קפה קהילתיים, ספורט, 

אומנות ומסחר.
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איתור חסמים עירוניים / ארגוניים / רגולטוריים 

מספריות כפלטפורמה למרכזי למידה )ידע( ו/או מקום עבו

דה עבור מגוון אוכלוסיות –  

1 - מחסור בכח אדם לארגון וניהול של הפמ  • חסם ארגוני

עלת מרכזי הלמידה בעיקר כאשר מדובר בשעות שהם 

כרגע מחוץ לשעות הפעילות הקיימות בספריה.

מפתרון אפשרי - ניתן לפתור זאת באמצעות עבודה משות

פת עם המנהלים הקהילתיים, באמצעות הכשרת עובדים 

ו/או מתנדבים שיבצעו עבודה זו. כדאי לבחון גם שיתוף 

פעולה עם מרכז הצעירים.  

• חסם ארגוני 2 – מרכזי למידה יכולים להיות מוקד לרעש, 

נושא שבאופן מסורתי הפריע לפעילות הספריה. 

פתרון אפשרי - ספריות רבות )לדוגמא באוניברסיטאות(, 

נדרש  לא  השקט  בהם  למידה  מרכזי  בתוכם  הגדירו 

והתאימו את המבנה הפנימי בהתאם. 
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חברה       סביבה       כלכלה

חברה – גישה למשאבים ולידע שהגישה אליהם כיום 
מוגבלת מאד

סביבה – מתן גישה למשאבים מתוך הישענות בעיקר על 
Reduce משאבים קיימים בקרבת מקום.  בנוסף

כלכלה – תשתית שעוזרת לפיתוח יזומות ועסקים.  
אוכלוסיה מיומנת יותר.

ספריות כפלטפורמה 
למרכזי למידה

חברה       סביבה       כלכלה

העלאת איכות חיים באמצעות גישה למשאבים וחימ  חברה-
זוק קשרים חברתיים (מפגשים בספריה( 

Reuse Reduce – סביבה

הורדת יוקר מחיה באמצעות גישה למשאבים ושימ  כלכלה - 
מוש רק על פי צורך.

ספריות כמרכז 
לפיתוח יוזמות של 

השאלת ציוד בקהילה

ניתוח קיימות 

השפעה על קיימות )חברה,סביבה,כלכלה( פוטנציאל לקידום קיימותתחום
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התאמת משאבים לצרכים

עיריה  גורמי  של  צרכים   / רצונות  מחברים  הפתרונות 

)מנהל פנאי ומחלקת הספריות(, מנהלי הקהילה ותושבי 

ידי הנגשת משאבים שמתבססת  על  בעיקר  זאת  העיר. 

בעיקר על משאבים קיימים. 

מספריות כפלטפורמה למרכזי למידה )ידע( ו/או מקום עבו

דה

וידע  למידה  למשאבי  אזרחים  בין  מחברת  הספריה   .1

-  מחשבים,  שמורכבים משטח פיזי, תשתית טכנולוגית 

רשת אינטרנט ועוד, גישה לידע והכשרות. משאבים אלה 

יכולות  ישנן  נמצאים כבר היום ברשות הספריות. בנוסף 

להנגיש  יכולה  והספריה  התושבים  ברשות  שנמצאות 

השכו תושבי  לשאר  הפרטיים  והיכולות  המשאבים  מאת 

נה )למשל, לאפשר קיום של סדנאות שתושבים מעבירים 

לתושבים(. 

ציוד  השאלת  של  יוזמות  לפיתוח  כמרכז  ספריות   .2

בקהילה- בחינה של יוזמות להקמת ספריות ציוד בעולם 

מידע  מערכת  ותחזוקת  קיום,  שהקמה,  כך  על  מעידות 

מאפקטיבית לניהול השאלה מהותית להצלחת סיפריה עי

רונית. בנוסף מדובר ברכיב מורכב מקצועית ויקר כלכלית. 

מכלומר: שיתוף פעולה בין מערך הספריות בירושלים למי

נהלים השונים מעלה באופן משמעותי את היכולת להקים 

ספריות ציוד על פי הצרכים השונים של כל קהילה וקהילה.  
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התאמת או יצירת פיתרון משתף

משתפים  פתרונות  לפיתוח  כבסיס  ספריות  של  במקרה 

משמקדמים קיימות עירונית,  נקודת המוצא היא שהמשא

בים לפיתוח הפרתרונות / יוזמות שהצענו נמצאים רובם 

מככולם ברשות העירייה ותושבי העיר ואין כמעט צורך בגו

פים חיצוניים חדשים.  

למידה  למרכזי  כפלטפורמה  ספריות   ,)4( פלטפורמה 

)ידע( ו/או מקום עבודה - ניתן, ככל הנראה לעשות שימוש 

לרשות  )והעומד  הקיים  אדם  ובכח  הקיימים  במשאבים 

מהמינהלים( באמצעות שיתוף פעולה בין הספריות לגור

כגון המינהלים הקהילתיים או המרכז  מים אחרים בעיר 

לפיתוח צעירים. ברמה הטכנולוגית מומלץ להקים מערכת 

הזמנותחדרים ושירותים מתאימה. קיימות מערכות רבות 

כאלה בשוק האזרחי והן אינן יקרות באופן יחסי.  

5(, ספריות כמרכז לפיתוח יוזמות של השאמ )פלטפורמה 

מלת ציוד בקהילה  - היתרון של פלטפורמה זו נובע משי

לרשות  כבר  והעומדות  הקיימות  המידע  במערכות  מוש 

מהספריות וכן מהידע והנסיון הקיימים של מחלקת הספ

נוספים לספרים. במקרה זה  ריות בפיתוח סוגי השאלה 

גורם שיחליט שיש לו עניין בפיתוח ספריית ציוד מכל סוג 

שהוא, יוכל לייצר שיתוף פעולה עם הספריות העירוניות 

וע וזול למערכת ההשאלה  לייצר פיתוח מהיר  מעל מנת 

לויות תחזוקה נמוכות למערכת. 

ידי המעצבת  בסוף תהליך האיפיון, עוצבו מוק-אפים על 

גלית שבו מ-WEconomize לחמש הפלטפורמות:
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 5.6
סיכום מקרה הבוחן

לפועל  הוצאנו  זה  דו"ח  על  העבודה  במסגרת   

ממקרה בוחן שעסק בשלושה תחומים שונים בעיריית ירו

מפתח  אנשי  עם  רבות  פגישות  קיימנו  ובמסגרתו  שלים 

ועובדים רלוונטיים בעירייה.

רלמ  )input תשומות  השגנו  הללו  השיחות  )באמצעות 

קבוצת  של  קיימת  במתודולוגיה  שימוש  ועשינו  וונטיות 

קונקרטיים.  משתפים  פתרונות  לתכנון   WEconomize

במסמך זה הצגנו את התהליך הסדור, החל משלב איתור 

המידע  ואיסוף  המחקר  תהליך  דרך  לטיפול,  הנושאים 

וסיימנו בתיאור מספר פלטפורמות פוטנציאליות הפועלות 

וזאת תוך הדגמה  על פי המודל של הכלכלה המשתפת 

מקיימת  עירוניות  אתגרי  בפיתרון  לסייע  אלו  יוכלו  כיצד 

בעיר ירושלים.

בישראל  מקרה הבוחן מדגים היטב שלרשויות מקומיות 

מכדוגמת ירושלים אכן יש צרכים, יכולת ועניין לממש פת

בעו העולם.  ברחבי  לעיריות  בדומה  משתפים,  מרונות 

משתפת  כלכלה  של  פלטפורמות  אלפי  כבר  פועלות  לם 

וזאת כמעט בכל תחום אפשרי, החל מתחומי התחבורה 

וכלה בתחום  והאוכל,  והנדל"ן, המשך בתחומי התיירות 

הבריאות. 

מצי זה  במסמך  המוצעות  הפלטפורמות  דומה,  מבאופן 

עירוני  לפיתוח  רב  ופוטנציאל  משמעותיים  יתרונות  עות 

מקיים, בראש ובראשונה מכיוון שהן מושתתות על שימוש 

מיעיל יותר במשאבים ויכולות הקיימים וזאת במקום הצו

צורך  יש  בהם  במקרים  אף  חדשים.  משאבים  לייצר  רך 

במשאבים )מועטים( חדשים להקמת הפלטפורמות, עדיין 

מדובר בהזדמנות לייצר פתרונות מהירים בעלויות נמוכות 

מתוך התחשבות בסביבה.
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6.0 

בניית מדיניות בתחום 
הכלכלה המשתפת: 

המלצות עבודה

6.1
בניית תשתית ארגונית ברמת הרשות 

המוניציפלית  
ברורה,  המשתפת  הכלכלה  כשחשיבות  עתה,   

מנשאלת השאלה כיצד נוכל לבנות ידע ברשויות כך שעו

יכולות,  לפתח  יוכלו  החלטות  ומקבלי  יועצים  ציבור,  בדי 

מידע ארגוני ומשאבים שבסופו של תהליך יאפשרו להת

וות מדיניות ציבורית מושכלת? בסעיף זה בכוונתנו לתאר 

ולתת כלים ראשוניים שיצטברו לכדי סוג של ''מודל' שיקל 

על הפנמת ההבנה של נושא הכלכלה המשתפת, למרות 

מהמורכבות הגלומה בו ויסייע לבניית תשתיות ידע ארגו

עיק הידע הארגוני שלושה רבדים  בניית  מניות. לתהליך 

ריים:

איסוף  למידה ארגונית שתאפשר  1. הקמת מערכת של 

מוריכוז נתונים מסודר ושיטתי מהשטח, העברת מידע מה

שדה לרשות וההיפך ולבסוף בניית ידע מקצועי.

בסיס  על  משאבים  בהקצאת  עדיפות  סדרי  קביעת   .2

נתונים מסודרים, בניית מערכת מובנת לקבלת החלטות, 

מויצירת תהליכים מתקדמים לתקשורת שוטפת בין כל העו

סקים במלאכה.

3. יצירת מטה מקצועי, הגדרת היעדים והתארגנות לפמ

עולה.

מלשם הקמת מערכת למידה ארגונית, כפי שמתבטא מר

מבדים אלה, יש תחילה לבנות מתודולוגיה של למידה אר

גונית, דהיינו, להביא למצב בו עובדי ציבור בפרט ועובדי 

הרשות המוניציפלית בכלל, לומדים, יוצרים ורוכשים ידע 

בתחומי  כבר  הקיימות  משתפות  פלטפורמות  על  יישומי 

מהרשות, על הצרכים הקיימים בעיר ובקרב הקהילות הס

מפציפיות ולבסוף על האפשרויות לעודד או לייצר פלטפור

מות שנותנות מענה לצרכים ולאתגרים העירוניים. 

מבהכירנו שידע הנובע מהשטח הוא בעל ערך גבוה, על הר

שות המוניציפלית לעשות שימוש באנשי השטח על מנת 

הידע  והפיכת  סמוי(,  )שחלקו  הנדרש  הידע  את  לשאוב 

היישומי הסמוי לידע שימושי. תהליך זה כרוך בהכשרה, 

בקהילה.  העניין  בעלי  כלל  עם  ובדיאלוג  שיטתי  במחקר 

על  כלכליים  נתונים  לכלול  עשוי  רלוונטי  מידע  לדוגמא, 

כמו  וכדומה(  תחבורה  )דיור,  עירוניים  ואתגרים  מצוקות 

מגם מענה לשאלות כגון אילו חברות הזנק רלוונטיות פו

מעלות או מתפתחות בתחומי הרשות. בניית מערכת מסו

דרת של העברת מידע מהשטח )החל ממנהלי מתנ"סים 

וכלה בעובדים סוציאליים( למקבלי החלטות ברשות יסייע 

ויכולות )לדוגמא  לייצור תובנות בנוגע לצרכים, משאבים 

האם  לחילופין  או  משתפות  פלטפורמות  נדרשות  באם 

קיימות כבר כאלה( וכתוצאה מהידע המקצועי ניתן לייצר 

מדיניות אפקטיבית לפיה נקבעים סדרי עדיפות, מטרות 

להיות  יכולה  מצידה,  המדיניות,  ליישום.  פעולה  ותכניות 

מתוצאה של שני תהליכים, שעשויים להתרחש בעת ובעו

נה אחת: מחד, למידה מהצלחות – בחינת פלטפורמות 

מוצלחות שפעלו במקומות אחרים או לחילופין כיצד נהגו 
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שימוש  ומאידך  לעתיד,  מסקנות  והסקת  אחרות  רשויות 

עידוד או בניית פלטפורמות  - כלומר  ב"ניסויים טבעיים" 

שהיא  תוך  בעשייה  והתבוננות  בוחן(  כמקרי  )לדוגמא 

הרשות  על  לבסוף,  מסקנות.  והסקת  למידה  מתרחשת, 

ידע  בעלי  ובמנהלים  בעובדים  שימוש  לעשות  או  לגייס 

)תוך כדי הכשרה, הבניית תהליכי עבודה, עידוד שיתופי 

פעולה ויצירת שפה משותפת( ובאמצעות שיח ער לייצר 

יעדים ומטרות עבודה ברורות )לדוגמא: החלטה על עידוד 

פלטפורמה שפועלת כבר במקום אחר להתרחב אל תוך 

סיוע  או  סובסידיות  באמצעות  אף  ייתכן  הרשות,  תחומי 

ומקבלי  הצוות   - בסופו של התהליך  או אקטיבי(.  פסיבי 

ההחלטות הופכים לקהילה לומדת.

לעומת זאת, אנו צופים מספר קשיים עקרוניים:

ידי  על  זמן  הקדשת  יחייבו  היישום  גם  כמו  הלמידה   .1

עובדים קיימים, שעשויים להיות עמוסים לעייפה בעבודה 

שוטפת. במצב שכזה כדאי לשקול לצרף עובדים נוספים 

או יועצים.

וממ 2. קיים קושי להגדיר במונחים אופרטיביים תוצרים 

מהן  מחדש  ולבחון  לאחור  להביט  נדרש  לעיתים  טרות. 

הסוגיות הרלוונטיות ומהם היכולות והמשאבים העומדים 

לרשותנו. יש לזכור שבפועל יש לייצר מתודולוגיה חדשה 

מ)אף אם דומה לזו הקיימת במקומות אחרים אבל כזו המו

תאמת לארגון / רשות(.

3. בניית בסיס הידע היא כמעט תמיד איטית ודורשת זמן 

ומיומנות הנמצאים בחסר. 

עבודה עם קהילות ואזרחים

יחסי תושב-רשות

מבתפישה המקובלת עד כה בחברה דמוקרטית, יחסי תו

ודיכוטו היררכיים  מיחסים  בעיקרם  מורכבים  משב-רשות 

והרשות  השירות  מקבל  בעיקר  הוא  התושב  בהם  מיים 

מהיא הריבון המחליט והאחראי על מתן שירותים ופתרו

מנות. התפקיד האקטיבי של התושב לרוב מסתכם בתש

לום מיסים וכן הצבעה בבחירות לרשות אחת לכמה שנים. 

מול הרשות  ומקובלת של התושבים  נוספת  פעולה  דרך 

המוניציפלית היא באמצעות המגזר השלישי. ואילו ביטוי 

והס התנגדויות  הינה  אקטיבית  פעולה  דרך  של  מנוסף 

שונות  ויוזמות  ופעולות  אורבניים  תכנון  מהליכי  תייגויות 

משל הרשות המוניציפלית. בשנים האחרונות חלה התפת

חות ביחסי תושב-רשות ובמקרים מסויימים ישנו תהליך 

משל שיתוף הציבור בתהליכים מוניציפלים, בעיקר בתהלי

כי תכנון, אך המקרים בהם ישנה השתתפות הציבור עדיין 

השמ ו/או  שיתוף  של  במקרים  גם  לכך,  מעבר   .9 םנדירי

במספר  מסתכמת  זו  לרוב השתתפות  ציבורית,  תתפות 

מצומצם יחסית של פעילים, כאשר רוב הציבור אינו מודע 

למתרחש ואינו שותף פעיל, למעט מקרי קיצון של מחאות 

והפגנות. התוצאה של מבנה מערכת היחסים בין הרשות 

לתושבים מייצרת אצל חלק ניכר מהציבור תחושת ניכור 

כלפי הרשות ואף תחושת חוסר שייכות למקום המגורים. 

הניכור ותחושת חוסר השייכות של התושב לנחלת הכלל 

מהפך במהלך השנים לתחום מחקר פורה שמכונה "הטרג

דיה של נחלת הכלל". מטרת תחום מחקר זה הוא לנסות 

ולמצוא דרכים אפקטיביות להתמודד עם תחושת הניכור 

10. מדובר בטווח של התמ ווההתנהגויות שמלוות תחושה ז

נהגויות כגון השלכת פסולת לנחלת הכלל ומגוון שימושים 

המשמעות של השתתפות הציבור בתהליך המוניציפלי, היא שהציבור   9
יכול לקחת חלק פעיל בכל אחד מהשלבים של יצירת פעולות במרחב המוניציפלי. 

כגון יזמות פרויקטים, הקמה ותחזוקה של פרויקטים, יצירת פתרונות לאתגרים 
מוניציפלים וכיו"ב. 

 Hardin, G )1968(. "The Tragedy of the Commons".Science  10
 162 )3859(: 1243–1248. doi:10.1126/science.162.3859.1243. PMID

.5699198
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נצלניים ולא מתחשבים של פרטים במשאבים הציבוריים. 

משיתוף הציבור להשתתפות הציבור

הזד מייצרת  צורותיה השונות,  על  מהכלכלה המשתפת, 

ממנות להגדיר מחדש את מארג היחסים בין הרשות לתו

שב והשלכותיו על המרחב הציבורי והאישי. הנחת היסוד 

הינה שכל תושב מבקש להתגורר בסביבה נקייה, בטוחה, 

מזינה וירוקה - כלומר סביבה "מקיימת" במובן הרחב של 

המילה או כפי שהיטיבה לבטא זאת ליה אטינגר: "קיימות 

המקיימים  הדברים  של  הערך  את  מחדש  לגלות  היא 

אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון 

של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ 

בביטחה, או קהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול למצוא 

של  בשכונות  זו  מעין  סביבה  לייצר  לעזור"11.  הנכון  שכן 

ערי ישראל הינה אתגר כמעט בלתי אפשרי במבנה יחסים 

המגו סביבת  ביצירת  פעיל  חלק  נוטל  לא  התושב  משבו 

לכלים  נדרשים  אנו  כזו  סביבה  ליצור  מנת  על  שלו.  רים 

ציבורית  ועל אקטיביות  המבוססים על הסכמה חברתית 

שביכולתה לבנות פתרונות ולא רק לייצר מחאות. במילים 

אחרות - שינוי ההתנהגות של קהילות ותושבים למצב בו 

התושבים לוקחים אחריות על הסביבה בה הם חיים והם 

אלה שהופכים אותה למקום טוב לחיות בו. מדובר בפועל 

בהגדרת תפישה חדשה לתפקיד התושב. לפיכך, היכולת 

לצאת מהתפישה הקיימת דורשת מאיתנו להגדיר מחדש 

מאת תפקיד התושב ובמידה רבה את תפקיד הרשות. המ

Prosumer" )יצרן-צרכן(, ההגדמ "שמעות של התושב כ-

רה אותה תווה העתידן אלווין טופלר, הינה שכל אדם עשוי 

להיות גם יצרן וגם צרכן, גם מקבל וגם נותן - גם פאסיבי 

מוגם אקטיבי. תפקיד הרשות במקרה זה הוא לאפשר ול

ליה אטינגר. )2014(. בתוך מבוא: חושבים קיימות. "קיימות, חזון,   11
ערכים, יישום" )pp. 11–44(. מרכז השל.

עודד את התושב להיות "Prosumer" שכן בכך שהתושב 

לא רק צורך שירותים ומוצרים חברתיים-כלכליים שנוצרו 

על ידי הרשות אלא אף מייצר ערכים כאלה בעצמו )ובכך 

הרשות  ברמת  קהילתי  ערך  נוסף  הכלל(,  לטובת  תורם 

המוניציפלית.  

מימוש וקידום אחריות משותפת באמצעות

כלכלה משתפת

מיזמי כלכלה משתפת פועלים לרוב כפלטפורמות ועושות 

שימוש במשתמשים המייצרים תוכן )בין אם מדובר בידע 

כמו בויקיפדיה ובין אם מדובר בנדל"ן כמו ב-airbnb(. כך 

צריכות  שעיריות  טוענים  שאנו  החדש  היחסים  בסוג  גם 

מלפתח עם התושבים שלהן. דהיינו, על מנת לממש מדי

מניות ציבורית חדשה שתוכל לתת מענה לאתגרים עירו

ניים, על רשויות מוניציפליות לחשוב במושגים של יצירת 

פלטפורמות )מרחבים דיגטליים ומרחבים ממשיים( בהם 

עירייה  למשל  וליצור.  ליזום  לפעול,  לאזרחים  מתאפשר 

עשויה לפתור בעיה של שטח ציבורי מוזנח ולהפוך אותו 

מלגינה מטופחת או גן פורח באמצעות קבלנים שהיא מע

היא  לשקול  שיש  חדשה  אפשרות  זאת,  לעומת  סיקה. 

"גינה קהילתית", במס מעשיית שימוש בפלטפורמה של 

גרתה תושבים לוקחים שטח ציבורי מוזנח ובעמל כפיהם 

הופכים אותו לגן פורח. 

https://he.wikipedia.org
אנציקלופדיית תוכן חופשי מקוונת, הנכתבת על ידי 

מתנדבים ומסתמכת על חוכמת ההמונים 

הכלכלה המשתפת וחלון ההזדמנויות בישראל66

https://he.wikipedia.org
https://he.wikipedia.org
http://www.jiis.org.il/


גנט  העיר  הינה  זו  מדיניות  למימוש  דופן  יוצאת  דוגמא 

מבבלגיה, בה שוקמו המרחבים הציבוריים של שכונות העו

ני ואזורי תעשיה מוזנחים והפכו לגינות ירק מטופחות על 

מידי התושבים. יתרה מזאת, המיזם שינה לא רק את האזו

רים המוזנחים אלא את ההתנהלות של שכונת המצוקה 

כולה )ראה מסגרת מטה(.

גנט הינה עיר בלגית שמונה כ-250,000 תושבים. רובע 

המהגרים שלה הינו אחד מהעניים בבלגיה ומונה כ-8,000 

תושבים. לאחר ניסיונות כושלים רבים לטיפול בבעיות של 

הזנחה, עוני ופשע, נוסתה גישה חדשה שהוצעה על ידי 

ב-2010  החל  המיזם  ליאטר.  ברנרד  בשם  לעיריה  יועץ 

מוראשיתו במחקר בקרב תושבי שכונת המהגרים, שמטר

תו היתה לברר מה היו רוצים שיקרה בשכונה שלהם ומהן 

מהיכולות הבלתי מנוצלות של התושבים. היות ורבים מתו

שבי השכונה היגרו מאזורים כפריים בטורקיה, התברר כי 

ופירות.  ירקות  ולגדל בעצמם  רבים מהם חולמים לחזור 

בהקשר זה הידע של תושבים אלה בחקלאות )ולא פחות 

מכך, הרצון שלהם( הוא בפועל משאב לא מנוצל וכך נוצרה 

הזדמנות לעירייה ליצור פלטפורמה של כלכלה משתפת. 

עיריית גנט החליטה להקצות שטחים תעשייתיים נטושים 

בקרבת השכונה כשטחים לגינות קהילתיות. שטחים אלה 

המיועדים  רבועים  מטרים   4 של  חלקות  למאות  חולקו 

לשימוש התושבים. אולם העירייה החליטה לעשות יותר 

ממכך ויצרה מטבע מקומי לעידוד הפעילות בשכונות הר

לוונטיות. מנגנון זה פעל מתוך הבנה כי קיים ביקוש רב 

לחלקות אדמה אלה בקרב תושבי השכונה ונקבע כי ניתן 

יהיה לקבל חלקה אך ורק בתמורה ל-150 טורקסים )שמו 

של המטבע העירוני שיצרו( לשנה ולא בשום צורה אחרת. 

מהעיריה בנתה מנגנון בו חברים נציגים של מנהיגות הש

ונציגי העיריה על מנת שיחליטו  כונה, עמותות מקומיות 

כך  טורקס.  להרוויח  יכולו האזרחים  פעילויות  אילו  עבור 

למשל הפעולה הראשונה שהוגדרה היתה הכשרת שטחי 

הגינות הקהילתיות עצמן, שיפור חזות הבניינים, ניקיון של 

השכונה, שתילה של צמחיה בכל רחבי השכונה. כיום ניתן 

 - נוספים  ומוצרים  שירותים  על  טורקס  לשלם באמצעות 

מלמשל מוצרים שהעיריה החליטה לעודד. מנורות חסכו

מניות, מוצרים מתוצרת מקומית, תחבורה מקומית, מופ

עים, כסאות ריקים  בקולנוע ועוד. עסקים יכולים להמיר 

מטורקס בכסף רגיל במרכז של העיריה. ההערכה של כלכ

לני העיריה היא שבאמצעות המערכת המוניטרית הרגילה 

עלות המיזם היתה מגיעה לפי שלוש לכל הפחות והיות 

וחלק מהעלויות הינן קבועות, ככל שהמיזם גדל הערכה זו 

יכולה בקלות להגיע לפי 10. חשוב מכך - בשיטה הרגילה 

לא בטוח שבכלל היה ניתן לייצר את המיזם...  

 בשורה התחתונה: דרך טובה ליצור סוג יחסים חדש מול 

פרויקטים שמיישמים  לפועל  להוציא  היא  אזרחי הרשות 

את התפישה החדשה-

 כמו הדוגמא של העיר גנט, הנראית בתמונה.
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בניית אמון וגיוס המשתמשים 

מבכל פלטפורמה של כלכלה משתפת מספר רכיבים מרכ

זיים, שהם אבני יסוד להצלחת המיזמים. המרכזי שבהם 

– נכונות של משתמשי הפלטפורמה לייצר ערך ובמקביל, 

ובמשת בפלטפורמה  האמון  הוא  נוסף  משמעותי  מרכיב 

יש  על מנת שפלטפורמה תיחשב למצליחה,  משים בה. 

ניכר של  צורך בגיוס מספיק משתמשים, שמתוכם אחוז 

הממ כיצרני  )המשמשים   Prosumers  משתמשים שהם

של  משמעותית  מסה  ללא  הפלטפורמה(.  של  שאבים 

היצע,  מספיק  לייצר  יכולת  לפלטפורמה  אין  משתמשים, 

המשתמשים  ידי  על  מיוצר  )התוכן(  והמשאבים  היות 

עצמם וכך גם הביקוש. בנושא האמון יש לשים לב שללא 

ויכולות.  משאבים  שיתוף  של  פעילות  תתקיים  לא  אמון 

לאנשים  גישה  יעניקו  לא  משתמשים   - פשוטות  במילים 

זרים למשאבים הפרטיים שלהם לולא רמת ביטחון גבוהה 

משהאנשים שישתמשו במשאבים כראוי, ישמרו עליהם ויע

מדו בתנאי התשלום ובתנאים נוספים שהובטחו. מאידך, 

מגם ההיפך נכון - משתמשים רוצים לדעת שיקבלו את הגי

שה למשאב או לשירות בהתאם להתחייבות. אבני היסוד 

הללו קשורות זו בזו, כאשר ללא אמון אין אפשרות לגייס 

משתמשים ולהיפך. 

לחלק  ניתן  המשתמשים  וגיוס  האמון  בניית  תהליך  את 

אמון  בניית  קריטיים: הראשון, תהליך של  לשתי שלבים 

של  ושימור  תחזוקה  השני,  מאין.  יש  משתמשים  וגיוס 

מערכת האמון שנוצרה. שלב זה מתחיל כאשר יש מסה 

מקריטית של משתמשים, מסה שבפני עצמה מהווה אינד

קציה חזקה לאמון בפלטפורמה וקהילת המשתמשים של 

הפלטפורמה. 

שלב ראשון: בניית אמון וגיוס משתמשים יש מאין

הוקרה  ולגייס  הצלחות  לייצר  יש  אמון  לבנות  מנת  על 

אמון  למתן  אינדקטור משמעותי  אלו.  בהצלחות  ותמיכה 

מבמשתמשים, ארגונים, פעילויות וכיו"ב כולל בחינת המו

ככל  כלומר,  הפעילים.  המשתמשים  ומספר  הכולל  ניטין 

בקרב  האמון  בניית  יותר משתמשים,  לפלטפורמה  שיש 

הופ המשתמשים  לקהילת  וצירופם  חדשים  ממשתמשים 

כת קלה יותר. אמצעי נוסף המשפיע על בניית אמון נובע 

שלי  חבר  )"אם  לשני  אחד  ממשתמש  אמון  מ"השלכת" 

שלו..."(.  ההערכה  על  סומך  אני  אז  אמין  חושב שאתה 

באופן זה מתאפשרת בניית אמון באמצעות מובילי דעה 

משתמש  כל  של  החברים  ברשת  ושימוש  מוניטין  בעלי 

מאמצים  גיוס  הוא  זה  בשלב  האתגר  כן,  על  ומשתמש. 

משתמשים  אותם  כלומר   ,)early adaptors( ראשוניים 

מראשונים שיביעו אמון בפלטפורמה ויבנו את קהילת המ

לאתר  ולנסות  מומלץ  זאת  לאור  הראשונית.  שתמשים 

קיים  אמון  בתוכן  שיש  קיימות  )קהילות(  קבוצות  מראש 

ולנסות לצרף מספר רב ככל האפשר מתוך קהילות אלה. 

במילים אחרות, רצוי שבניית הקהילות תתחיל מתוך גיוס 

קהילות קיימות. חשוב לציין שמכיוון שאמון )מוניטין( טרם 

מענה  לקבל  צריכה  זה  בשלב  אמון  הפרת  כל  התבסס, 

מהיר וחכם על מנת למנוע פגיעה קריטית ביכולת בניית 

האמון. 

המלצות עבודה לשלב הראשון,  גיוס משתמשים

ובניית אמון  

1. איתור קפדני ואישי של שחקנים שישתפו פעולה. 

מלדוגמא, אם מקימים פלטפורמה שמאפשרת שיתוף משי

מות בשכונה / קהילה, נדרש: 
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א( לאתר צרכים של אנשים וקהילות / קבוצות קיימות 

בשכונה. 

שיכולים  שנראה  בשכונה  אנשים  אישי  באופן  לאתר  ב( 

לתת מענה לצרכים אלו.

 ג( לאתר קהילות וקבוצות קיימות בתוך השכונה, ובפרט 

כאלה שיש להן כבר קשרים אישיים ואמון הדדי ולגייס את 

חבריהן.

2. ליווי צמוד של כלל ההתאמות בין נותני המשאבים 

./ השירותים למקבלי השירותים על מנת להבטיח הצלמ

חות ולתווך בעיות שנוצרות, וזאת משום שבניית הצלחות 

)והחצנה שלהן( הוא הבסיס ליכולת לבנות אמון. מנגד - 

לכישלונות יש אפקט משמעותי מאד בשלב זה. 

ביותר  חשוב  הצלחות.  ופרסום  הוקרה  תגמולים,   .3

לייצר מנגנונים של אמון ותגמול שמזינים האחד את השני. 

לוודא שכל משתמש שנותן משאב משמעו יש  מראשית, 

ו/או הוקרה )תלוי במבנה ובמטרות  תי אכן יקבל תגמול 

הרשת המשתפת(. בשלב הראשוני של בניית האמון בין 

מנגנוני  על  דגש  לשים  חשוב  בפלטפורמה  המשתמשים 

. למשל, כאשר בונים מנגנון של שיתוף נכסים בעימ ההוקר

ריה )ראה מקרה בוחן(, מערכת יחסי הציבור של העירייה 

יכולה לדאוג להעלות על נס אנשים וגופים שמייצרים את 

לנורמה.  זו  התנהגות  להפוך  מנת  על  הפעולה  שיתופי 

חשוב להדגיש שפעולות שמייצרות חוסר אמון בשלב 

זה עלולות לסכן באופן מהותי את הקמת המערכת.  

עם  לדבר  חשוב  זה  בשלב  ולמידה.  מחקר  מערכת   .4

האנשים הפעילים בפלטפורמה על מנת להבין מה עובד, 

מה לא עובד, מה חסר וכיו"ב, על מנת לבנות ולשפר את 

המערכת.

לגייס את המשתמשים הקיימים והמרוצים כשגריו  .5

את  להגדיל  היכולת  נוספים.  משתמשים  גיוס  של  רים 

במידה  תלוי  קצר  בזמן  ניכר  באופן  המשתמשים  כמות 

למשימה.  קיימים  משתמשים  לרתום  שלנו  ביכולת  רבה 

דהיינו גיוס משתמשים חדשים על ידי משתמשים קיימים 

צריך להיות פשוט, נגיש וכזה שמקבלים בעקבותיו הוקרה 

או פרס. 

איפיון של מנגנונים בוני מוניטין ואמון – בשלב זה   .6

של  והרגולציה  האמון  בוני  המנגנונים  את  לאפיין  עלינו 

של  והדירוג  המשוב  מערכת  איפיון  לדוגמא,  המערכת. 

המשתמשים במערכת, הגדרת דרכי הוקרה למשתמשים 

מאמינים ומנגד הגדרת הסנקציות שנכון להפעיל כלפי מש

תמשים שפוגעים באמון. 

שלב שני: תחזוקה ושימור של מערכות האמון שנוצרו

לאחר שנוצרה מסה קריטית של משתמשים עלינו לשמר 

את האמון שנוצר במערכת. המסה הקריטית במקרה זה 

ממוגדרת בכך שיש כמות מספיק גדולה של אנשים שנות

המשתמשים  שמספר  כך  ופעילותה,  במערכת  אמון  נים 

מעצמו הופך לאינדקציה למשתמשים חדשים ומסמן שהמ

ערכת ונותני השירות בה הם אמינים. לצורך משימה זו יש 

מספר מנגנונים מקובלים:  

אותה  הדירוג  מערכת  את    - ומשוב  דירוג  מערכת   .1

למשל  זה.  בשלב  לממש  עלינו  הראשון  בשלב  אפיינו 

הבי כלכלה משתפת בתחום  של  מפעילים מערכת  מאם 

ו/ ידורגו  )הבשלנים(  השירות  שנותני  סביר  הביתי,  שול 

כגון איכות  יקבלו משוב מילולי על מימדים רלוונטיים  או 

להיות  צריך  מתן המשוב  ועוד.  אדיבות  היגיינה,  האוכל, 

פשוט וברור למשתמשים, לנותני המשוב ולאלה שכעושים 

בו שימוש.
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לפועל  הוצאה  לוודא  צריכה  – הפלטפורמה  רגולציה   .2

משל הרגולציה שהוגדרה בשלב הראשון. כך למשל פלט

פורמת העוסקת בבישול ביתי יכולה להחליט שמכל בשלן 

האפשרות  תישלל  מקולקל  אוכל  פעמים  שלוש  שסיפק 

להציע מזון למכירה בפלטפורמה לצמיתות.  

3. ביטוחים וביטחונות – דרך נוספת ומקובלת היא יצירת 

מנגנוני ביטוח פנימיים למערכות ולפלטפורמות. כך למשל 

airbnb מבטיחה לפצות את משכירי הדירות שלה בסעד 

משעשוי להגיע עד מיליון דולר על נזקים ובכך מייצרת מנג

נון אבטחה שמאפשר פיצוי של נפגעים.

6.2
מיפוי צרכים ויכולות ברמה המוניציפלית 

והשלכות אפשריות
בפעם  פעם  מדי  עושה  האדם  מבני  ניכר  חלק   

המסורת  פי  על  הכיפורים  ביום  )לדוגמא,  נפש  חשבון 

ומשקללים  בוחנים, שוקלים  ככלי שבאמצעותו  היהודית( 

שינוי  מבוצע  אף  לעיתים  כך  ועקב  ורצונות  התנהגויות 

גם  לעת,  מעת  בהקבלה,  התהליך.  בעקבות  התנהגותי 

החלטות  ומקבלים  אסטרטגי  תיכנון  מבצעים  ארגונים 

ניתוח האר ניתוח הסביבה,  הכולל  מהנובעות מהתהליך 

ומ תכנון   - נגזרות  ותוצאות  וכו'(  יכולות  )משאבים,  מגון 

יותר  רווח  דיניות מעודכנים. בתחום הכלכלה המשתפת 

ויכולות ברמה העירונית",  ויותר השימוש ב"מיפוי צרכים 

הנקרא באנגלית "Map Jam"12. בתהליך זה )שבוצע הן 

וברצ פריז  מלבורן,  רומא,  כגון  ומוכרות  גדולות  מבערים 

)טקסס(,  אוסטין  כגון  מרכזיות  פחות  בערים  וכלה  לונה 

הצפונית(  )קרולינה  ואשוויל  )קליפורניה(,  קרוז  סנטה 

העולם(  ברחבי  ערים  במאות  אף  ואולי  בעשרות,  ובעוד 

יושבים יחדיו אחת לתקופה )כל שנה או כל כמה שנים( 

מקבלי החלטות, תושבים, יועצים, עובדים ולמעשה נציגי 

stakeholders( ומבצמ )כלל בעלי העניין באיזור או בעיר 

מעים מיפוי של משאבים ויכולות הניתנים לשיתוף, ומחפ

http://www.shareable.net  12
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דוגמא למיפוי כלכלה משתפת )Map Jam( מהעיר ונקובר, קנדה )2013(13

/http://spacing.ca/vancouver/2014/10/15/event-meet-vancouvers-sharing-economy-thursday-october-16th  13

שים את השימושים האפשריים והערך הפוטנציאלי הנגזר 

מכך. במיפוי המשאבים העירוניים יש לשים דגש על מיפוי 

משו היא  עליהם  שהבעלות  ציבוריים,  משאבים  מאותם 

הציבורי  במרחב  שונות.  קהילות  בין  מתחלקת  או  תפת 

מדובר לרוב באתרים ומשאבים מרכזיים ומשותפים כגון 

חוף הים, נחלים, רחובות, גנים ופארקים )למשאבים אלה 

 .)commons ובאנגלית:  ַהְּכָלל"  כ"נֲַחַלת  להתייחס  נהוג 

המשתפים  הפרויקטים  את  סוקרים  אף  מהמיפוי,  כחלק 

בתחום  הפעילות  הקהילות  כולל  בעיר  כבר  הפועלים 

והקואופרטיבים הקיימים.

ממיפוי כלל המשאבים המשותפים בעיר מדגים מחד שה

אותם  על  הידע  את  מרחיב  כאן,  כבר  כלכלה המשתפת 

טווח  את  ולהרחיב  לשפר  שניתן  תוך  קיימים  פרויקטים 

הפעולה או את סדר הגודל שלהם ומאידך - מפות נכסים / 

משאבים הן כלים ארגוניים רבי עוצמה ההופכים את נכסי 

קהילתי  לפיתוח  בסיס  מייצרים  יותר,  לגלויים  הקהילה 

נותנים  ולבסוף  חדשים  פעולה  שיתופי  מעודדים  נוסף, 

פתח להקמת פרויקטים חדשים ונדרשים. באם בונים את 

המפה כפרויקטי משתף המערב את התושבים והקהילות 

מניתן לעשות שימוש באלפי תושבים אשר מעדכנים, מוסי

פים תוכן ומוסיפים מידע וידע למפת המשאבים.
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6.3
המלצות עבודה

של  לפועל  בהוצאה  היתרונות  כשברורים  עתה,   

מענה  כוללת  העבודה  תחילת  משתפת",  "עיר  פרויקט 

על שאלות מרכזיות, כולל: האם קיים כבר צוות ליבה או 

עוגן ארגוני שניתן לעשות בו שימוש? באם לא, האם קיים 

המארגן  להיות  והזמן  היכולת  את  לו  שיש  בארגון  עובד 

העיקרי? יש לשים לב שמדובר בפרויקט לטווח ארוך ולכן 

יש לבנות צוות ליבה או לעשות שימוש ביועצים חיצוניים 

אשר יובילו את הפרויקט. ניתן לעשות שימוש במשאבים 

ויכולות של התושבים ולתת להם לייצר חלק מן הערכים, 

ולו רק באופן זמני. למוביל/ת הפרויקט נדרשים מיומנויות 

וניסיון כגון מיומנויות חברתיות, יכולת ארגון, יכולת תיאום 

וקידום אירועים, שיווק )באינטרנט ובכלל( כתיבה / דיבור 

בפני קהל ולא פחות חשוב – מוטיבציה משמעותית. 

מבשלב הבא יש לזהות את קהל היעד, התושבים הרלוונ

וכן את החברות הפטנציאליות שרוצים לסייע להם  טיים 

מתאימים  קשרים  כבר  קיימים  באם  איתם.  לעבוד  או 

)לדוגמא  שימוש  בהם  לעשות  כדאי  מטרה,  לאוכלוסיות 

סטודנטים, קשישים, אנשים בעלי הכנסה נמוכה, אמנים, 

בלתי  ומחקר  שיחות  באמצעות  ועוד(.  חברתיים  פעילים 

מאמצעי חשוב לברר מהם הצרכים הרלוונטיים, מהם הר

מצונות שלהם ומהן נקודות ההשקה של הקהילות הרלוונ

טיות. בשלב זה כבר יתבררו באילו קהילות מדובר וכיצד 

/ מתי החברים בהן נפגשים )בבתי ספר, מועדונים, בתי 

כנסת, ארגונים ועוד(. 

באם הוחלט על מיפוי המשאבים והיכולות, לבטח יתבררו 

מהם המשאבים הרלוונטיים מתוך סך המשאבים שמופו. 

לנבוע מארגונים  ומימוניים עשויים  פיננסיים  •  משאבים 

מקומיים )גופי מחקר, מכללות, קרנות, בנקים ועוד(. 

יכולים להימצא  •  מתנדבים שניתן לעשות בהם שימוש 

מבארגוני התנדבות מקומיים, בחברות בעלי מודעות סבי

וקהילתית, אוניברסיטה או מכללה המציעים הת מבתית 

מקומיים  עסקים  קהילתיים,  פעילות  פרויקטי  או  מחויות 

ארגונים  לאותם  והכרה  תגמול  הבניית  באמצעות  ועוד. 

ומתנדבים ניתן לייצר שיתופי פעולה יעילים לטווח ארוך. 

להימצא בבתי ספר,  עשויים  ולשימוש  לניצול  •  שטחים 

מכללות, מרכזים קהילתיים, ספריות, מכללות, בתי כנסת, 

שטחי עבודה משותפים )Co-working( ועוד.

מ•  ידע ומומחיות עשויים לנבוע מקהילות מקומיות, עוב

דים בחברות מקומיות, גופי מחקר ואוניברסיטאות וכלה 

בעובדי הרשות.

מכבר בשלב זה חשוב לזהות בעלי ברית פוטנציאליים במ

רחב הציבורי והפרטי. אלה עשויים לסייע בקידום כלכלי, 

מחברתי, סביבתי, לסייע במימון וכן בקידום ברמה המקו

ממית והלאומית. בעלי ברית כאלה עשויים להיות חברי מו

עצת העיר, מרצים וחברי סגל באוניברסיטאות וכן מורים 

בבתי ספר, ארגוני צדק חברתיים, ארגוני סביבה, מרכזי 

ארגוני  מקצועיים,  איגודים  מט"י(,  )כגון  מקומיים  כלכלה 

פיתוח קהילתי, ספריות, מרכזים קהילתיים, גופי תחבורה 

פרויקטי השיתוף המקומיים  כל  וכמובן  ציבורית מקומית 

ועסקים משתפים פעילים.

פרויקטים  או מספר  דגל  פרויקט  לבחור  יש  בשלב הבא 

לדוגמא עשויים  פרויקטים  לעתיד.  בוחן  כמקרי  שישמשו 

לכלול שימוש בפלטפורמה משתפת לשם קידום המדיניות 

הציבורית של העירייה והתאמתה לצרכים הספציפיים כפי 

נכון, לפרויקט  ידי מקבלי ההחלטות. בניהול  שיוגדרו על 

שכזה מספר יתרונות:

הכלכלה המשתפת וחלון ההזדמנויות בישראל72

http://www.jiis.org.il/


•  לוח זמנים מהיר יחסית. באמצעות שימוש בפלטפורמה 

מקיימת והתאמתה לא נדרשת הקמה, תכנון, ניסוי וכו' וידו

עים כלל המשתנים: עלויות, סיכונים ותוצרים. 

מ•  פשטות ורמת סיכון נמוכה. אנו ממליצים לשכור את הפ

 )SaaS – Software as a Service( לטפורמות כשירות

וכך ניתן לעגן בהסכם את הסיכונים והחשיפה של הרשות 

ומאידך להבטיח שהרשות תהיה זו המכווינה את מטרות 

מהפלטפורמה ושאלה תהיינה מתואמות עם המדיניות הצי

בורית של הרשות. 

מבחינה  הפלטפורמה  התאמת  גבוהה.  אמון  רמת    •

מויזואלית ופרקטית )כולל מתן שם שמזהה אותה עם הר

משות( נותן לה רמת אמון גבוהה )מתוקף הקשר עם הר

שות( ומשפר את סיכויי ההצלחה שלה. מדובר למעשה 

בתהליך white label – שימוש במוצר של חברה על ידי 

גוף אחר ומיתוגו באמצעות הגוף השוכר )הרשות(.

פרויקטים אחרים אפשריים עשויים לכלול הקמת תכנית 

מהאצה לחברות הזנק המפתחות טכנולוגיה הרלוונטית לר

שות )אפשרי בשיתוף עם קרן או חברת השקעות(, הקמת 

יזמות   / ליזמים   )Co-working( שטחי עבודה משותפים 

משתתפים  רבי  קהילתיים  ארועים  הפקת  או  מקומיים 

מבהם הקהל מייצר חלק ניכר מהתוכן. יש לשים לב שהר

שות לא נדרשת, בחלק ניכר מהמיקרים, להוציא בעצמה 

את הפרויקט אל הפועל. המטרה היא הפעלת המשאבים 

והיכולות ועידוד מתנדבים או בעלי עניין להוציא לפועל את 

הפרויקטים הרלוונטיים. באמצעות רגולציה, תקנות וחוקי 

עזר ניתן להכווין, לעודד, לייצר פעילות ולפתח פרויקטים 

משתפים בתחומי הרשות. 

ובפרט למכשולים  יש להתייחס לתפעול השוטף  לבסוף, 

שעשויים להקשות על התחזוקה השוטפת. 

למנות  יש  ופרויקט  פרויקט  לכל   – פרויקט  אחראי/ת    •

המנהלים  את  לעודד  מנת  על  הרשות  מטעם  אחראי/ת 

מבשטח )כאמור, כדאי למצוא בעלי עניין שיבצעו את הת

פעול השוטף, אם בצורת תושבים/מתנדבים ואם בצורת 

לסייע  מנת  ועל  חברתיים(  ארגונים  או  פרטיות  חברות 

תחומי  וכדומה.  פיננסיים  רגולטוריים,  מכשולים  בהסרת 

הפרויקט,  של  ועקבית  רצופה  בדיקה  כוללים  האחריות 

דירבון מנהלי השטח וקביעת פגישות עידכון תקופתיות, 

אחרים  ולגורמים  אחרים  לגופים  קשרים  ביצירת  סיוע 

בתוך הרשות ועוד.

•  מחד, יש לייצר קשר רציף בין האחראים לפרויקטים, 

מלאגפים הרלוונטיים אליהם ברשות )כגון אסטרטגיה, כל

תיירות, תרבות, מחלקה משפטית  עסקים,  פיתוח  כלה, 

עוב יפעלו  ספציפיים  תפעוליים  בנושאים  ומאידך  מוכו'( 

די האגפים ישירות מול העובדים בשטח תוך תיאום עם 

בתחום  פרויקטים  )ולדוגמא  העיריה  מטעם  האחראי/ת 

התיירות יקבלו ליווי ממנהל או עובד אגף תיירות וכדומה(.

ופומבי  ציבורי  ארוע  לפחות פעם בשנה  לארגן  •  חשוב 

או  הספציפי  בפרויקט  שהושגה  ההתקדמות  את  המציין 

מבקבוצת פרויקטים. כך ניתן להגביר מוטיבציה ולוודא שה

פרויקטים מתקדמים כראוי.

בסעיף הבא ניתן דוגמאות מהשטח – פעולות ופרויקטים 

שעיריות ורשויות כבר הוציאו לפועל.
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6.4
דוגמאות לפעילות מערים משתפות -

Sharing Cities 
סיאול14

10 מיליון תושמ -סיאול )דרום קוריאה(, בה מתגוררים כ

בים, נחשבת לעיר המשתפת המתקדמת ביותר בעולם. 

את  רשמי  באופן  אימצו  בראשה  והעומד  העיר  מועצת 

יצירת שותפות עם ארגונים לא  הכלכלה המשתפת תוך 

ממשלתיים וחברות פרטיות במטרה להפוך את השיתוף 

לחלק בלתי נפרד מהכלכלה המקומית. יוזמות ופרויקטים 

רלוונטיים כוללים:

 lending( שיתוף  ספריות   / כלים  ספריות  הקמת    •

libraries( בעשרות )!( בניינים רבי קומות אשר שכיחים 

מבעיר ובכך מייתרים רכישת ציוד, כלים וכו' ומספקים שי

רות יעיל ונוח לתושבים.

779 מבני צימ -•  פתיחת שימוש חופשי לתושבים של כ

בור מחוץ לשעות הפעילות )"שעות מתות"(. על פי הדיווח 

במבנים  שימושים   )!( אלף   22 מעל  כבר  נעשו  האחרון, 

אלה.

•  בשנים 2014 ו-2015 תמכה העיר במגוון דרכים )כולל 

57 פלטפורמות משתפות אשר לדמ -השקעה ישירה( בכ

הציבורית  המדיניות  של  לפועל  בהוצאה  מסייעות  עתה 

שלה ובדעתה לתמוך בכ-300 עסקים נוספים עד 2018. 

מהתמיכה מתבטאת ברגולציה ותקנות מתאימות, מתן סו

מבסידיות, הדרכה וייעוץ, השקעות ובכמה מקרים אף בשו

תפות פעילה בין החברות לעיריה.

הכוללת   )Startup School( ליזמים  הכשרה  תוכנית    •

הכשרה והדרכה בתחומי הכלכלה המשתפת.

14 http://www.shareable.net/blog/sharing-city-seoul-a-model-for-
the-world     http://english.sharehub.kr

דירות עם סטודנטים  •  תכנית המחברת קשישים בעלי 

המחפשים פתרונות דיור.

וכן   Green Car( משתפות  נסיעה  פלטפורמות  שתי    •

So-car( נתמכו וכתוצאה מכך הגיעו )נכון ל-2015( לכ-

400,000 משתמשים בתוך כשנתיים.

•  החיסכון השנתי המוערך לתושבים כתוצאה מהפעילות: 

)עד  לעיר  החיסכון  וון(.  מיליארד   12( דולר  מיליון  כ-10 

2015( מוערך בכמיליארד דולר )!(. מספר המישרות החמ

דשות שנוצרו מוערך בכ-1,280 ולסיום, הפחתה מוערכת 

. )Co2(בכ-29,800 טון פחמן דו חמצני

אמסטרדם15

מימ  2.5 כ מתגוררים  שבסביבתה  )הולנד(,  -אמסטרדם 

הראשונות  המשתפות  הערים  אחת  היא  תושבים,  ליון 

מבאירופה ופועלת במספר מישורים בתחום הכלכלה המ

שתפת. יוזמות ופרויקטים רלוונטיים כוללים:

גבוהה  נכונות  שלתושבים  הראה  נרחב  ראשוני  סקר    •

לשתף פעולה עם פלטפורמות משתפות.

•  עיריית אמסטרדם הייתה הראשונה בעולם שהתקינה 

מתקנות ייעודיות להשכרת בתים ודירות לטווח קצר לפלט

.airbnb פורמות משתפות כדוגמת

•  יש מגוון שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים המעודדים 

כלכלה משתפת בין העירייה לבין חברות גדולות הפעילות 

community centers( וארגומ )בעיר, מרכזים קהילתיים 

ניים חברתיים.

מילאנו16

2.5 מיליון תומ -מילאנו )איטליה(, שבסביבתה מתגוררים כ

שבים, עוסקת בכלכלה משתפת. 

15 http://www.shareable.net/blog/amsterdam-is-now-europes-
first-named-sharing-city
16 http://www.shareable.net/blog/interviewed-renato-galliano-of-
milans-sharing-city-project
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יוזמות ופרויקטים רלוונטיים כוללים:

עם  וראיונות  בפגישות  התוכנית  את  החלה  העירייה    •

פעילים בתחום הכלכלה המשתפת )תהליך שהחל בבניית 

מתוכנית בשיתוף תושבים ויועצים והסתיים באישרור התוכ

מנית על ידי מועצת העיר(, לאחר מכן החלה בשיתופי פעו

לה ותמיכה בגופים שונים במספר פרויקטים ורק לבסוף 

בעידוד  הן  הן בתקינה,  יותר  פעילות משמעותית  החלה 

גופים קשורים )אוניברסיטאות, עסקים חברתיים וחברות( 

לפעול בתחום והן בהקמת מתחמי עבודה משותפים.

העוקב  משתפת"  בכלכלה  העוסקים  "מרשם  הקמת    •

אחרי הפועלים בתחום )כיום יש במרשם מעל 100 יועצים 

ומנהלי פרויקטים בפועל(, וכן פרויקטים בתחום הכלכלה 

המרשם  באמצעות  רלוונטיות.  הזנק  וחברות  המשתפת 

לח העירייה  בין  )לדוגמא  שונים  פעולה  שיתופי  מנוצרים 

ברות כגון airbnb( ובעיקר מתחזקת המודעות העירונית 

לתחום ולהתפתחותו.

)הגישה הצעת  במישור הארצי  פעלה  מילאנו  בנוסף,    •

מחוק לגבי כלכלה משתפת( ואף במישור הבינלאומי )ניס

 EU ,תה לרתום לפעילות את הועדה האירופית לאזורים

.)Committee of the Regions

סיכום ושורה תחתונה

 ,)sharing city( "על עיר המעוניינת להיות "עיר משתפת

ולהצטרף בכך לרשימת ערים מכובדת ומתרחבת, לשקול 

ביצוע של מספר פעולות: 

•  לעודד חברות הזנק לפעול בתחומה ובאמצעותם לפעול 

עקרונות  באמצעות  ספציפיים  עירוניים  אתגרים  לפיתרון 

של כלכלה משתפת

כחלק  קיימות  לעשות שימוש בפלטפורמות משתפות    •

מהשירות לתושב, באופן שבו העיריה היא הקובעת את 

המדיניות ונותנת לפלטפורמה את האמון )trust( הנדרש 

אנו ממליצים לעבוד עם פלטפורמות  מצד המשתמשים. 

.)white label( ולהתאים אותן לעיר )SaaS-קיימות )כ

ומ המעודדים  )רגולציה(  עזר  וחוקי  תקנות  להעביר  מ•  

סייעים לפלטפורמות משתפות לפעול במרחב המוניציפלי 

אך בהתאם למדיניות הציבורית שלה

•  לעודד הן קהילות והן עסקים מקומיים לעשות שימוש 

ובכך  מקומיים   / משלימים  ומטבעות  משתפת  בכלכלה 

ומאידך  מחד,  והקהילתיות  השייכות  תחושת  את  לחזק 

לחזק את התושבים ואת העסקים המקומיים.
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7.0
חסמים גנריים 

ותהליכי התמודדות

והפ ההמלצות  את  לפועל  להוציא  מנת  על  מ 

ובפרט את הפלט זו  עבודה  מרויקטים שהועלו במסגרת 

פורמות שהוצגו במקרה הבוחן, יש לזהות חסמים גנריים 

ההתמודדות  תהליכי  את  ולשרטט  ופוטנציאליים  קיימים 

גנ חסמים  של  תמציתית  סקירה  ניתן  זה  בפרק  מעימם. 

בפלט לשימוש  והתנגדויות  קשיים  ליצור  העשויים  מריים 

פורמות ובכלים של כלכלה משתפת בקונטקסט העירוני. 

צוות  בחברי  ובפרט  במשפטנים  נועצנו  הפרק,  במסגרת 

ומיסוי.  רגולציה  בנושאי  מומחיות  להם   WEconomize

מעוד טרם ניתוח החסמים היה ברור שעל מנת להוציא לפו

על באופן אפקטיבי פרויקטים כפי שהצענו במסמך זה, יש 

לייצר התגייסות של כלל הגורמים ברשות.

ליבת הבעיה של פיתוח תחום הכלכלה המשתפת בישראל 

היא העובדה שלא קיימת בעת כתיבת הדו"ח )הן ברמה 

והן ברמה הממשלתית( תכנית או מדיניות  המוניציפלית 

ברורה כלפי כלים ופלטפורמות של כלכלה משתפת. עקב 

מכך, ישנה אי בהירות, חוסר וודאות ובעיות תאימות מש

המשך  הרגולציה,  ברמת  החל  שונות,  ברמות  מעותיות 

ברמת המיסוי וכלה ברמת יחסי העבודה. אחת ההמלצות 

לייצר  ודו"ח זה ככלל, היא  הברורות של פרק זה בפרט 

המשת הכלכלה  כלפי  וברורה  עקבית  ציבורית  ממדיניות 

פת בקונטקסט העירוני, כזו אשר תכווין את הפלטפורמות 

מהמשתפות כלפי התנהגות התואמת את האינטרס הצי

בורי כפי שהרשות רואה אותו ולא רק תנסה לשרת את 

רובן  )שהן,  הכלכלי המכווין את הפלטפורמות  האינטרס 

קווים   7.2  ,7.1 בסעיפים  רווח(.  למטרת  חברות  ככולן, 

ולדרכי התמודדות עימם. עלינו לציין כי  כלליים לחסמים 

בשורה התחתונה לא ראינו כל מניעה לפעילות ענפה של 

בשיתופי  לא  העירוני,  בקונטקסט  משתפות  פלטפורמות 

פעולה עם הרשות ואף לא כחלק מפעילות הרשות – הכל 

החל  ברשות,  השונים  הגורמים  של  הטוב  ברצונם  תלוי 

מהייעוץ המשפטי וכלה באנשי התפעול והשטח. הכוונה 

הרשות  מנכ"ל  או  הרשות  ראש  ברמת  כלומר  פוליטית, 

ואימוץ מדיניות ציבורית ברורה, תהא אשר תהא, עשויה 

לסייע בסינכרון כלל הגורמים ברשות בהתנהלותם כלפי 

הכלכלה המשתפת, כך שהכלכלה המשתפת תוכל להפוך 

לכלי אופרטיבי בידי הרשות ותושביה לקידום פיתוח בר-

קיימא של המרחב המוניציפלי. 

7.1
חסמים ארגוניים

מחסור במומחיות, הבנה וניסיון 

המחסור בכוח אדם מקצועי, בחוסר בידע והיעדר הבנה 

משתפות,  פלטפורמות  של  הפעולה  אופן  אודות  עמוקה 

משתפת  כלכלה  של  בכלים  השימוש  קידום  על  מקשים 

בקונטקסט העירוני. להערכתנו, ניתן, באמצעות הכשרת 

המנהלים, הפקידים ואנשי השטח והכוונתם, לייצר הבנה 

ובסיסי ידע רלוונטיים בגופים השונים ברשות אשר יסייע 

הדבר  בנוסף,  יותר.  אפקטיביים  משתפים  כלים  בקידום 

הרשות  לתחום  חדשים  משתפים  גופים  כניסת  יעודד 

ויוביל ליצירת תהליכים סטנדרטיים, יעילים ומהירים יותר 
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ברשות. בניית תכנית הכשרה מסודרת )בדמות ימי עיון, 

מקורסים, הרצאות או הכשרות עומק ותהליכי ייעוץ מקצו

עיים( הינה פיתרון יעיל לחסם / אתגר זה.

מחסור באמון ובתגמול חיובי

מעל מנת שגופי עירייה יירתמו למשימה של יצירת פתרו

מנות משתפים יש לייצר מערכת אמון ותגמול פנים ארגו

נית שמשמעותה – עובד רשות )החל מיועץ משפטי וכלה 

באיש שטח( שמציע פתרון משתף ומסייע ביצירת תהליך 

המאשר ומקדם פתרונות משתפים ברשות זוכה להערכה 

מולתגמול )לאו דווקא כספי( ובוודאי שלא נענש על כך. הנו

שא אינו טרוויאלי, היות ובתרבות הארגונית הקיימת כיום 

מברוב רובן של הרשויות, מי שלא פועל במסגרת הקונצנ

זוס המקובל ובמסגרת הנורמה, עשוי לסבול מכך, להינזף 

פעולה  אופן  מייצגת  משתפת  כלכלה  להיענש.  אף  ואלי 

לייצר  יש  משתפת  כלכלה  לקדם  מנת  ועל  ושונה  חדש 

חשיבה על דרכי פעולה רצויות.

פלטפורמות  וניהול  לארגון  מקצועי  אדם  בכח  מחסור 

משתפות של הרשות

במסגרת הקמת פלטפורמות יהיה על הרשות למצוא אנשי 

מפתח בעלי הבנה ומומחיות אשר יוכלו לנטר, לפתח    

הרשות.  ידי  על  שיקודמו  משתפות  פלטפורמות  ולנהל 

ניתן לבצע זאת על ידי מציאת כח אדם מתוך הרשות או     

מחוצה לה והכשרה תוך כדי התפקיד.

7.2
חסמים רגולטוריים

היעדר בתקנות וחקיקה מקומית

פעולה עם פלטפור יוכלו לשתף  עירייה  מעל מנת שגופי 

מות משתפות או אף לייצר פלטפורמות משתפות בעצמן, 

פלטפור עם  בהתקשרות  הקשורות  תקנות  להסדיר  מיש 

ממות אלה. למשל, חובת המכרזים מטרתה בין היתר למ

נוע אפליה בין ספקים ולהשיג לציבור את השירות הטוב 

מדובר  כאשר  אולם,  השירות.  בעלות  בהתחשב  ביותר 

לייצר פיזור  יכולה  בפלטפורמות משתפות, הפלטפורמה 

של הערך המיוצר באופן שוטף ובצורה לא ריכוזית. על כן 

ייתכן שבמקרים רבים עדיף יהיה להפעיל מנגנון אחר ולא 

מאת מנגנון המכרזים על מנת לשמור על האינטרס הציבו

מרי. למשל הרשות, באמצעות מו"מ, יכולה להגביל את הר

ווח שלוקחת הפלטפורמה ובכך לייצר יותר הכנסה פנויה 

לתושביה. בנוסף, ערים רבות בעולם יצרו חקיקה מקומית 

המסדירה )ולעיתים מגבילה( את פעולתן של פלטפורמות 

ממשתפות בתחומה על מנת להוציא לפועל מדיניות ציבו

לייצר  מניעה  כל  אין  לראייתנו,  לצרכיהן.  רית המתאימה 

תקנות מתאימות.

היעדר במיסוי ורגולציה מספקות

מביקורת רבה מופנית לכך שמכיוון שהמשתמשים בפלט

מפורמות הם לעיתים קרובות אנשים פרטיים, אין להם יכו

לת להנפיק חשבוניות וקבלות וכתוצאה מכך נוטים שלא 

בנוסף,  המשתפות.  מהפלטפורמות  הכנסתם  על  לדווח 

אין ביכולתם לקבל אישורים רלוונטיים כגון אישור לניהול 

עסק, אישור בטיחות ממכבי האש וגופים דומים וכדומה. 

מדובר  שכן  הנושא  את  להסדיר  בנקל  ניתן  לראייתנו, 

בסופו של דבר בפעולות קטנות היוצרות ערך נמוך )לא 

מדובר לרוב בהכנסות משמעותיות או בפעולות מסוכנות( 

ולכן ניתן לשקול את הנושא ולייצר תקנות וחקיקה מקומית 

מרלוונטית שתאפשר הסדרה לשביעות רצונם של כלל המ
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שתמשים כמו גם לשביעות רצונה של המדינה והעירייה. 

מיתרה מזאת, מכיוון שברוב המכריע של המקרים האינט

ראקציות הכספיות יכולות להתבצע רק באופן ממוחשב, 

יש רישום מלא של כלל העיסקאות ולא ניתן כלל להעלים 

עסקאות שבוצעו. על כן קל יחסית לייצר מנגנונים וחקיקה 

שיסדירו באופן מלא סוגיות של דיווח ומיסוי. לדוגמא, ניתן 

מלחייב את הפלטפורמות לנכות מס קבוע במקור ובכך לפ

טור את המשתמשים מלדווח לרשויות המס. כמו כן, ניתן 

מלהסדיר את נושא האישורים באופן וולונטרי )בדומה להנ

פקת אישורים רבים הקיימת ברשות( או באמצעות תקינה 

המחייבת את המשתמשים באישור המבוסס על הצהרה 

עצמית )ובמקביל לבדוק את הביצוע באופן מדגמי וקבוע 

דיווח  לעודד  רצוי  ואף  ניתן  ענישה מרתיעה לעבריינים(. 

על הכנסות מפלטפורמות משתפות באמצעות סובסידיות, 

מבדומה לתהליך המתרחש באנגליה, בה יש תקנות הקו

מבעות כי עד תקרת הכנסה מסוימת מפלטפורמות משת

דוגמת  קצר  לטווח  דירה  מהשכרת  הכנסה  )בעיקר  פות 

airbnb  והכנסה ממסחר בפלטפורמות דוגמת ebay( יש 

פטור ממס.17

היעדר ביטוח

17 https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/16/
landlords-and-traders-receive-2000-tax-allowance-to-boost-sharing-

economy

ממרבית הפלטפורמות מבטחות כיום את הפעילות של המ

שתמשים שלהן וזאת מכיוון שלמשתמשים לעיתים קשה 

לבטח באופן עצמאי. עם זאת, בפלטפורמות הקטנות יותר 

נושא הביטוח מורכב יותר מבחינת עלויות, יכולת הערכת 

מסיכונים וכיו"ב. כאשר מדובר בפלטפורמות השייכות לר

משות או פועלות בשמה, יש חשיבות מכרעת לדאוג לבי

טוחים ראויים, על מנת להגן על המשתמשים ועל הרשות 

מעצמה. דווקא לרשויות יש את האמצעים ואת אנשי המ

קצוע שיוכלו לעבוד מול מגוון מנגנוני הביטוח הרלוונטיים 

לייצר  יכולה  רשות  למשל  כך  זה.  נושא  הסדרת  לטובת 

חקיקה שתחייב  לייצר ביטוח חיצוני או פנימי באמצעות 

הפרשה של אחוז מתוך ההכנסה שנוצרה במקור לטובת 

מביטוח, או באמצעות תקנות המחייבות ביטוח מתאים )וד

רישה שאישורים רלוונטיים יסופקו לגוף המבטח(.
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8.0
סיכום: 

הזדמנויות וסיכונים 
לפיתוח קיימות עירונית 

באמצעות כלכלה 
משתפת

על מנת להבין לעומק את ההזדמנויות והסיכונים   

לפיתוח עירוניות מקיימת באמצעות הכלכלה המשתפת, 

במושג  מדובר  משתפת.  עיר  מהי  להבין  ראשית  כדאי 

שהפך שגור יותר ויותר כתופעה בינלאומית, המתפשטת 

מטרופולינים  ומרכזים  גדולות  בערים  והמתחילה  בעולם 

גדולות  ופחות  פחות  לערים  גם  מתפשטת  אט  אט  אבל 

בוח ועיר  עיר  כל  שכן  מוכמובן שרמת השיתוף משתנה, 

רת את הכלים המשתפים ואת רמת השיתוף המתאימה 

מלה. ככלל, עיר משתפת היא עיר היברידית העושה שי

פרטיים  ציבוריים,  ויכולות  במשאבים  ויעיל  משתף  מוש 

מוקהילתיים. העיר המשתפת מייצרת לעצמה יכולות, רגו

לציה ותהליכי עבודה, המעודדים שימוש משותף ומשתף 

אפקטיבי  באופן  לפעול  מנת  על  וזאת  משאבים,  במגוון 

כוללות מגוון  לרווחת כלל תושבי העיר. פרקטיקות אלה 

רחב של פעילויות, לדוגמא: 

•  מתן נגישות גבוהה לתושבי העיר להשתמש במשאבי 

בשימוש.  נמצאים  שאינם  בזמן  למשאבים  בעיקר  העיר, 

למשל, שימוש בחניוני העיריה מחוץ לשעות הפעילות של 

העיריה.

מ•  מציאת דרכים בהם אנשים פרטיים יכולים להעמיד לר

שות הציבור יכולות ומשאבים שנמצאים ברשותם.

שמחד,  התובנה  על  מבוססות  שלהלן  הדוגמאות  שתי 

מבערים ישנם משאבים ויכולות רבים הנמצאים בתת-שי

מוש ומאידך, ניתן לעשות שימוש במשאבים אלה לרווחת 

הציבור בתנאי שנרתום לטובת העניין טכנולוגיות, מדיניות 

 .Prosumers ציבורית מתאימה וקהילות של

מנדבך נוסף המאפיין ערים משתפות קשור שיטות הרות

ממות את תושבי העיר עצמם לייצר פתרונות עבור האתג

רים העירוניים במקום להתייחס לתושבים אך ורק כצרכני 

שירותים. 

קשור  המשתפת  בעיר  הקשור  השלישי  הנדבך  לבסוף, 

באימוץ התפיסה של City as a Commons, כלומר עיר 

וקהילה  אדם  כל  שבו  מרחב  משותף18,  ציבורי  כמרחב 

מנת  על  הציבוריים  למשאבים  מירבית  נגישות  מקבלים 

לקחת חלק פעיל ביצירת הערכים והשיגשוג של העיר. כך 

למשל במקום רק לספק לתושבים פעילויות פנאי, העירייה 

הופכת להיות זו שמספקת לציבור את המרחב ליצור את 

פעילויות הפנאי בהם התושבים מעוניינים.

נפרט  עיר משתפת,  של  קווי המתאר  או  לאור ההגדרה 

והסיכונים  ההזדמנויות  היתרונות,  את  הבאים  בסעיפים 

זאת  ולאור  כלכלה משתפת  עירוני באמצעות  פיתוח  של 

פיתוח  לקדם  יכולה  אכן  המשתפת  הכלכלה  האם  נבחן 

ערים משתפות ובאמצעותן לקדם פיתוח עירוני בר-קיימא. 

18 http://www.shareable.net/blog/sharing-cities-why-ownership-
governance-and-the-commons-matter-more-than-ever
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8.1
היתרונות של שימוש בכלכלה משתפת 

לפיתוח עירוני מקיים 
יעילות מוגברת של שימוש במשאבים מגדילה את    •

המשאבים הציבוריים והפרטיים - 

מאחד היתרונות המשמעותיים שעומדים בבסיסה של הכ

לכלה המשתפת נובע משימוש בנכסים ויכולות שנמצאים 

בתת-שימוש ולעיתים אף בחוסר שימוש. הדוגמאות לכך 

מושבים  ובו  הנוסע  רכב   - תחומים  בשלל  ומקורן  רבות 

הנ מסחריים  או  ציבוריים  פרטיים,  נדל"ן  מפנויים, שטחי 

ידע  בשלנים,  של  בישול  יכולת  חסר,  בשימוש  מצאים 

של אנשים - מעריכת סרטים דרך תיכנות ויכולת לפתור 

יום  ועד היכולת להפיק אירועי  בעיות הנדסיות מורכבות 

הולדת - כלומר, כמעט כל דבר שניתן להעלות על הדעת. 

חלק ניכר מהמשאבים והיכולות של התושבים נמצא בתת 

ביעי ניתן להשתמש  מוצרים  עוד  לייצר  ובמקום  משימוש 

מלות רבה יותר במוצרים הקיימים. השימוש היעיל מתאפ

שר לעיתים קרובות בזכות טכנולוגיות מידע של רשתות 

חברתיות למיניהן והיכולת לבנות קהילות להן רמת אמון 

מגבוהה לשם שיתוף פעולה מסוגים שונים ועם מודלים חב

רתיים עסקיים שונים.   

יחסית של  פיתוח כלכלי מואץ תוך השקעה שולית    •

ומשאבים חדשים ובפרט חתימה אקולוגית נמוכה )ול

עיתים אף הקטנת החתימה הקיימת( - 

מלדוגמא תיגבור מערכת התחבורה העירונית )חברה לדו

)חברה  העיר  או תשתיות התיירות של   )ridewith גמא: 

לדוגמא: eatwith( על בסיס המשאבים והיכולות הקיימים 

משל התושבים יכולה לא רק לייצר ערך רב )יש מאין( בט

ווח זמן מיידי, אלא אף עשויה להקטין חתימה אקולוגית 

ולייצר ערך חדש וחלוקה יעילה יותר של ערך זה.  

•  פיתוח כלכלה מקומית - 

מבמידה רבה הכלכלה המשתפת בנויה על רשתות שחל

קם המצליח והידוע נמצאים בפריסה ארצית ובינלאומית, 

ברב המקרים יש חשיבות רבה למיקום הגאוגרפי. חיפוש 

משירותים וטובין הוא חיפוש של תוכן ומיקום.  שיתופי הפ

מעולה במקרים רבים הם על בסיס  קהילה מקומית. בנו

סף מערכות אלה מאפשרות לאזרחים ועסקים לפתח על 

מבסיס הקיים מקורות הכנסה נוספים. בנוסף יש לפלטפור

ממות משתפות פוטנציאל לאפשר ליזמים קטנים גישה למ

משאבים ויכולות שמאפשרים  להם להניע פיתוח של עס

קים קטנים. למשל גישה למקורות מימון )מימון המונים, 

הלוואות עמיתים ועוד מנגנונים שניתנים לפיתוח – ראה 

מקרה בוחן עסקים קטנים(. עסקים אלה הם אבן יסוד של 

כלכלה מקומית מקיימת. חשוב לציין, שרתימת הכלכלה 

המשתפת לטובת פיתוח הכלכלה המקומית, תלוי במידה 

לכלכלה  בהתייחסותה  תפתח  שהרשות  במדיניות  רבה 

המשתפת.  

•  פיתוח קהילתי – 

ולאז לקהילות  מאפשרות  משתפת  כלכלה  מפלטפורמות 

רחים בודדים להניע מהלכים שלמים שבעבר הלא רחוק 

נדרשו ארגונים היררכיים ממוסדים כדי לארגן. כך למשל 

תרבות  אירועי  בהן  שמארגנים  בישראל  קהילות  ישנן 

באופן קבוע באמצעות דף הפייסבוק של השכונה )לדוגמא 

קבלת שבת חודשית עם אירועי מוסיקה ותרבות בקהילת 
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אשרמן הרצליה(, התארגנות של בנייני מגורים בוואטסאפ 

ממשותף שמניב עזרה בעת צרה, פתרון בהסעות, הדל

קת נרות חנוכה משותף של הבניין ואפילו עזרה במציאת 

חניה. באופן דומה, אלפי קהילות בעולם מפתחות לעצמם 

וביכו במשאבים  השימוש  את  שמגביר  קהילתי  ממטבע 

בהם  פעילויות  לעודד  לקהילות  ומאפשר  המקומיים  לות 

פוטנציאל  אלה  למערכות  בבסיסן,  מעוניינת.  הקהילה 

לשפר באופן ניכר את התקשורת והתיאום בתוך קהילות 

מועל ידי כך להגביר את תחושת השייכות הקהילתית. מע

רכות אלה מאפשרות לקהילות להיות הרבה יותר פעילות 

ביצירת המרחב הציבורי בו הן חיות ופועלות. 

8.2
הסיכונים הטמונים בפיתוח לא מושכל של 

כלכלה משתפת עבור עירוניות מקיימת
פרקטית  עולם  תפיסת  היא  המשתפת  הכלכלה   

שמשתמשת )לרוב( בטכנולוגיות על מנת לאפשר פעילות 

מחברתית כלכלית בצורה חדשה. על פניה, יש לכלכלה המ

שתפת פוטנציאל עצום לקידום עירוניות מקיימת על שלל 

רבדיה. עם זאת, קשה עדיין לקבוע באופן חד משמעי אילו 

תהליכים שנובעים מהכלכלה המשתפת, מקדמים קיימות 

לא  בהם  השימוש  באם  בה  לפגוע  צפויים  ואילו  עירונית 

יהיה מושכל. לאור זאת, לצד ההזדמנויות יש להיות ערים 

לסיכונים הקיימים, דהיינו יש להבין כיצד כלים של כלכלה 

ממשתפת עשויים לפגוע בקיימות העירונית. כך למשל הפ

Uber )רכבים( או Splacer )השמ  עילות של חברות כמו

כרת שטחים לצורכי עבודה ואירועים(, עשויות בסבירות 

מגבוהה לייצר השפעות חיוביות בהקשר הסביבתי - לדו

גמא פחות פקקים, פחות רכבים עם כסאות ריקים, מתן 

ועוד. מנגד,  נוספת  צורך בבניה  נדל"ן ללא  מענה לצרכי 

מחברות אלה עשויות לייצר שכבת עובדים חסרי זכויות וח

מסרי הגנה. שאלת היחסים בין היצרנים-צרכנים לבין הפ

לטפורמות היא שאלה שטרם טופלה כראוי. על כן, לצד 

ההזדמנויות הרבות, יש להיות ערים לסיכונים הקיימים, 

ולבחון את האפשרויות השונות להתמודדות עם סיכונים 

אלה.

•  סוגיית "הגלובלי - לוקלי" - על מנת שפלטפורמות של 

כלכלה משתפת תהיינה אפקטיביות עליהן להיות בעלות 

מהיקף מינימלי מסויים. מכאן שפלטפורמות אלה ברוב המ

לפיכך  גלובליים.  ו/או  בינלאומיים  למימדים  בנויות  קרים 

סוגיות מקומיות לעיתים קרובות לא נלקחות בחשבון ויש 

פוטנציאל רב לפגיעה בשיקולים וערכים מקומיים. דוגמא 

מעניינת בהקשר זה היא העובדה שדווקא עיריית סיאול, 

נושאת הדגל של הכלכלה המשתפת, אסרה פעילות של 

חברת Uber בתחומה ומנגד דאגה לפתח ולעודד פעילות 

האינטרסים  על  שומרות  שכן  אחרות  דומות  חברות  של 

של העיר. 

- מערכות אלה מייצרות פעילויות  תחרות לא הוגנת    •

קיימות,  קונבנציונליות  בתעשיות  ישיר  באופן  המתחרות 

למשל תעשיית המלונאות. תעשיות אלה מפוקחות תחת 

רגולציה שנכון להיום פלטפורמות הכלכלה המשתפת אינן 

ממחוייבות לה. לפלטפורמות משתפות יתרון תחרותי מוב

נה שכן מעצם טיבן העלויות היחידות המושתתות עליהן 

מקשורות בהקמת הפלטפורמות ועלויות הרגולציה )הפני

מית( וכו'. אולם, העלות המשמעותית ביותר, זו של יצירת 

התוכן, מושתתת על המשתמשים ולכן חסמי הכניסה של 

"רגילות"  נמוכים משמעותית מחברות  אלה  פלטפורמות 

בשוק. לדוגמא, על מנת לייצר 100 יחידות להשכרה, על 
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מלון לקבל אישורי בנייה, לבנות תשתיות, לרכוש פריטים 

וכו' בעוד שעל פלטפורמה משתפת רק למצוא מש מוכו' 

כירים שכבר יש ברשותם את היחידות. מצב דומה קיים 

בתחומים רבים בהם הכלכלה המשתפת מתחרה באופן 

לא  נוצרת תחרות   - כלומר  קיימות.  ישיר באלטרנטיבות 

הוגנת אל מול השחקנים הוותיקים, וזוהי סוגיה שפיתוח 

מבר-קיימא צריך לקחת בחשבון. הסדרה של התחום צרי

כה לדאוג לפתרונות של מיסוי ותחרות הוגנת מצד אחד 

ומצד שני לא לפגוע בהזדמנויות וביתרונות של פתרונות 

הכלכלה המשתפת.

•  זכויות עובדים – ייתכן ומדובר בנושא המשמעותי ביותר 

)לפחות בשלב זה( שטומן בחובו סיכונים, כרוך בזכויות 

מעובדים ומשתמשים בפלטפורמות משתפות. לדוגמא, סי

כון אחד נובע מיצירת שכבת עובדים חסרי זכויות וחסרי 

 )Prosumers( הערך  יוצרי   / ולמשתמשים  היות  הגנה 

זכאים  אינם  ולפיכך  עובד  של  מעמד  אין  בפלטפורמות 

)כיום( לתנאים סוציאליים והגנות כלשהן. זהו כמובן סיכון 

חברתי משמעותי – יצירת מעמד של עובדים ללא זכויות 

סוציאליות )אבל כמובן שהנושא ניתן להסדרה(.

קהל המשתמשים – נכון להיום הרוב המכריע של הממ  • 

שתמשים בפלטפורמות של כלכלה משתפת הינם אנשים 

צעירים יחסית )עד גיל 50(, בעלי אוריינטציה טכנולוגית 

מויכולת שימוש ברשתות חברתיות. בנוסף, מרבית המש

תמשים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי בינוני ומעלה. דווקא 

מאוכלוסיות מוחלשות או ממודרות טכנולוגית, כגון אוכלו

מסיית הגיל השלישי, אינן פעילות באופן מהותי בפלטפור

מות משתפות. על כן פיתוח דרכים לצרף אוכלוסיות אלה 

לפלטפורמות צריך להיות חלק מהמדיניות אותה מפתחת 

הרשות המקומית. כך למשל עיריית סיאול דואגת למכור 

לאוכלוסיות  טלפונים חכמים משומשים  חינם  לספק  ואף 

שיוכלו  מנת  על  אלה,  לאוכלוסיות  ולפתח הכשרות  אלה 

להיות חלק מהכלכלה המשתפת. צירוף אוכלוסיות אלה 

מעשוי להפוך בעיה להזדמנות. דווקא לאוכלוסיות המוחל

שות צפוי רווח משמעותי מהנגישות המוגברת למשאבים 

וליכולות שמחוץ להישג ידם עתה.

8.3
פוטנציאל ההשפעה של הכלכלה המשתפת

על קיימות עירונית
לאור ההזדמנויות והסיכונים שתוארו ודווקא בשל   

מהעובדה שמדובר בתחום צעיר וצומח, חשוב לנסות ולה

עריך את פוטנציאל ההשפעה של הכלכלה המשתפת על 

מהקיימות העירונית. הערכת ההשפעה של הכלכלה המש

תפת על הסביבה, הכלכלה והחברה באמצעות מחקרים 

כמעט ואינה קיימת, מכיוון והתחום ברובו המכריע עדיין 

נמצא בחיתוליו. זאת למעט תחום התחבורה, אותו חקרו 

היקפו  בשל  הן  אקדמיים,  ולא  אקדמיים  גורמים  מספר 

הקיימות  מימדי  כלל  על  הרבה  השפעתו  בשל  והן  הרב 

)ואפילו בתחום זה מספר המחקרים לא רב(. 

על פי מחקר שנערך באוניברסיטת ברקלי, רכב שנמצא 

הקיימות  הפלטפורמות  אחת  באמצעות  בשימוש משתף 

פרטיים  רכבים   6 לפחות  של  להפחתה  גורם  בארה"ב 

מהכביש. מעבר לממצא זה, מספר מומחים בנו הערכות 

לכלל ההערכות:  רכבים. המשותף  להשפעה של שיתוף 

על מנת לייצר השפעה חסרת תקדים במישור הסביבתימ

כלכלי נדרש שרק חלק קטן מהמשתמשים הפוטנציאליים 

ישתמש באופציית שיתוף הנסיעות. למשל על פי הערכה 

שעשו כותבי הספר The Solution Revolution - "... אם 
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10% מהנהגים בארה"ב היו עוברים לשיתוף נסיעות, מעל 

750 מיליון שעות נסיעה לשנה היו נחסכות, פליטת הפחמ

מן הדו-חמצני היתה מצטמצמת בכ – 2%. בנוסף טוענים 

ידי תוספת תחבורה  על  דומה  כי השגת השפעה  בספר 

ציבורית תדרוש השקעה של כ-27 מילארד דולר. לעומת 

לא  הנסיעה  שיתופי  כמות  שהגדלת  היא  ההערכה  זאת 

רק שלא תעלה כסף לקופה הציבורית היא תחסוך הוצאה 

שנתית של כמה מיליארדי דולרים בתחזוקת כבישים..."

המו וההערכות  המחקר  נתוני  את  לקחת  שאין  מלמרות 

וקדש, ההיגיון הפשוט תומך במסקנות  צגות ככזה ראה 

מאלה. זאת משום שהכלכלה המשתפת מייצרת יכולת לה

וייצור בשימוש בקיים. סביר להניח  חליף הגדלת צריכה 

מששימוש יעיל יותר בכלי תחבורה, כבישים ונדל"ן, תחו

שאנו  הסביבתיות  מהבעיות  ניכר  אחוז  שמייצרים  מים 

איכות  על  משמעותית  חיובית  השפעה  בעלי  יהיו  חווים, 

הנחה שהכלכלה המשת מתוך  מזאת,  יתרה  מהסביבה. 

פת פועלת באופן דומה בכל התחומים בהם היא פועלת, 

בסה"כ יש לצפות להשפעה סביבתית חיובית בהקשרים 

משל איכות הסביבה. על כן אנו מעריכים, שההשפעה הס

שהכלכלה  ככל  דרסטית  להיות  אמורה  כלכלית  ביבתית 

מהמשתפת תצמח. על פוטנציאל הגידול של הכלכה המ

משתפת ניתן ללמוד מהסתכלות על מספר ארגונים הפוע

לים בתחום. כך למשל חברת airbnb  שנוסדה ב-2008 

מהפכה במהירות לחברת ההלנה הגדולה בעולם עם למ

 airbnb -עלה מ-1.5 מיליון פתרונות הלנה וזאת מבלי ש

שמוצעים  ההלנה  מפתרונות  אחד  אף  תרכוש  או  תבנה 

שהוקמה   )RelayRides )לשעבר   Turo חברת  דרכה. 

רכבם  את  להשכיר  לאנשים  והמאפשרת   2010 בשנת 

הפרטי, הצליחה כבר להגיע לקהל משתמשים של מאות 

אלפים, זאת מבלי להוסיף רכב חדש אחד לכבישי ארצות 

הנצ אחד מששת האתרים  כיום  היא  ויקיפדיה  מהברית. 

פים ביותר בעולם עם למעלה מ-5 מיליון ערכים באנגלית 

בלבד )ויש עוד שפות רבות(, לעומת כ-120 אלף ערכים 

בבריטניקה הוותיקה. דוגמאות אלה הן רק קצה הקרחון 

של יכולת ההתפתחות של ארגוני כלכלה משתפת. 

https://turo.com
מיזם שיתוף מכוניות, המאפשר לבעלי רכב פרטי 

להשכיר את רכבם באמצעות ממשק מקוון ונייד
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8.4
חלון ההזדמנויות - הזדמנויות וסיכונים, 

מקומן של הרשויות
משתפת  כלכלה  של  פלטפורמות  על  הסתכלות   

בעולם ובישראל בפרט מציירות תמונה של תחום שהולך 

תחומי  לכל  כמעט  ונכנס  אקספוננציאלית  בצורה  וצומח 

מהחיים. יחד עם זאת, יש לשים לב שתחום זה עדיין ברא

מבחינת  הן  המשתמשים,  כמות  מבחינת  הן  דרכו,  שית 

ממדיניות ורגולציה, ובפרט מבחינת מספר הארגונים/חב

מרות הפועלים בו. על כן אנו מעריכים שאנו נמצאים בנ

קודת זמן קריטית של חלון הזדמנויות, הן לאזרחים, הן 

לרשויות והן ליזמים עסקיים שבמסגרתו ניתן וכדאי לעצב 

את "מגרש המשחקים" של הכלכלה המשתפת כך שהיא 

מתעבוד לטובת כלל הציבור. בחלון זמן זה ניתן עדיין, לד

עתנו, לעצב את ה-DNA של התחום. 

מההנחה שלנו היא שרשויות מקומיות מסוגלות לייצר מדי

הכלכלה  של  הפלטפורמות  את  שירתמו  ורגולציה  ניות 

מהמשתפת לטובת פיתוח עירוני בר-קיימא. בשאלה המר

כזית של דו"ח זה, כיצד יוכלו היזמים והרשויות לעצב את 

השימוש בפלטפורמות שיווצרו לטובת עירוניות מקיימת, 

לעי )בדומה  רשויות שיבינו  לרשויות.  מיש תפקיד מרכזי 

ריית סיאול( שעליהן לרתום כוחות אלה לטובת פיתוח בר 

ירוויחו פיתוח מואץ תוך  קיימא במשותף עם התושבים, 

כדי העצמת האזרחים והסביבה. מנגד, אי הסדרה בזמן 

שלילי  ניצול  לייצר  עשויה  הרשויות  ידי  על  זו  מגמה  של 

ובעיקר המשאבים החברתיים  של המשאבים המקומיים 

מויצירת חוסר הוגנות והגינות. על מנת להרוויח את הית

רונות המוזכרים מחד גיסא ולצמצם את הפגיעה מאידך 

מגיסא, נדרשת הסדרה נכונה על ידי הרשויות. חוסר בה

מסדרה של התחום סביר שייצור קושי בייצור כלכלה מש

תפת מקיימת, ולו בשל חוסר האמון שיווצר מצד הציבור. 

מצב זה יחייב ערים להמשיך להגדיל צריכה של משאבים 

והדורות  הקיימים  התושבים  של  החיים  באיכות  ופגיעה 

כך  ידי  ועל  בקיים  יותר  להשתמש  במקום  זאת  הבאים, 

מלהעלות את רמת החיים של התושבים. לדוגמא, כיום בי

מטקוין הוא מטבע המשמש במידה רבה ארגוני פשע ומע

רכות ביון19. זאת לעומת מטבע כמו Fureai kippu ביפן, 

המעודד פעילות של תמיכה באוכלוסיית הגיל השלישי או 

מצימגאוור בגרמניה, המעודד פיתוח כלכלה מקומית ועס

קים קטנים. 

לסיכום, כפי שציינו בפרק על "יצירת מדיניות מוניציפלית 

לר ממליצים  אנו  המשתפת",  הכלכלה  בתחום  מסדורה 

שויות לאמץ לעצמן, לכל הפחות, מדיניות מסדירה ועדיף 

ממדיניות אקטיבית, שלא רק מסדירה את הקיים אלא יוצ

מרת פתרונות לטובת העיר באופן מהיר, זול, אקולוגי וחב

מרתי. רק כך רשויות יכולות לנצל לטובתן את חלון ההזד

מנויות שמונח עתה על שולחנם ולהימנע מבעיות, בעיקר 

של צדק חברתי שהכלכלה המשתפת יכולה לייצר.

  

19 http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x28/DW40-4-
OrganizedCrime.pdf

https://bitcoin.org
מערכת מטבע ממוחשבת ומבוזרת המאפשרת

לשמור, לסחור, להמיר ולקנות באמצעות מטבע עצמאי
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סיכום ושורה תחתונה

•  אין בישראל מדיניות סדורה בתחום של כלכלה משתפת, לא ברמה העירונית ולא ברמה הלאומית.

•  אנו חיים כיום בתוך חלון הזדמנויות שבמסגרתו הרשויות והמדינה יכולים לעצב מדיניות ולפתח כלים רגולטוריים 

שירתמו פלטפורמות משתפות לטובת פיתוח עירוניות מקיימת.

•  מומלץ לרשויות לנקוט במדיניות אקטיבית או לכל הפחות מסדירה בתחום של כלכלה משתפת.

מ•  יש כיום מגוון רחב של משאבים משתפים בעלי פוטנציאל משמעותי. עם זאת, לעומת מדינות מפותחות אחרות וב

וודאי לעומת ערים משתפות, השימוש בפלטפורמות משתפות בישראל עדיין דל יחסית.  

•  יכולות היזמות הגבוהות בישראל הן בתחום הטכנולוגי והן התחום החברתי כלכלי הן תשתית מצוינת למינוף הכלכלה 

המשתפת לטובת תושבי ישראל.

הכלכלה המשתפת וחלון ההזדמנויות בישראל85

http://www.weconomize.com
http://www.jiis.org.il/


נספח א': מאפייני הפלטפורמות - קטגוריות

להעלות  הפוטנציאל  זה  חברתי  מאפיין  בעלות  משתפות  לפלטפורמות 
את רמת החיים של העושים שימוש בפלטפורמה ולעיתים אף את רמת 

החיים של האוכלוסיה ככלל.

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין סביבתי זה הפוטנציאל להביא 
בפחות  צורך  שיהיה  לכך  להביא  כלומר  במשאבים,  משמעותי  לחיסכון 

משאבים ביצירת התוכן והערך שנוצר בפלטפורמות.

לפתח  הפוטנציאל  זה  חברתי  מאפיין  בעלות  משתפות  לפלטפורמות 
קהילתיות, לקשור בין אנשים בהתבסס על מכנה משותף או מטרה

משותפת.

לייצר  הפוטנציאל  זה  סביבתי  מאפיין  בעלות  משתפות  לפלטפורמות 
משאבים ומקורות חדשים, כלומר להביא ליצירת תוכן ו/או ערך חדשים 

מבלי לעשות שימוש במשאבים הקיימים.

להנגיש  הפוטנציאל  זה  חברתי  מאפיין  בעלות  משתפות  לפלטפורמות 
משאבים חברתיים לפרטים וקהילות שלא יכלו לגשת אל המשאבים הללו 

קודם לכן.

זה הפוטנציאל להפחית  לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין סביבתי 
בזיהומים ואו בנזקים שנוצרים )סביבתיים ובכלל(, כלומר להביא ליצירת 

תוכן ו/או ערך חדשים תוך זיהום ו/או נזק מופחת.

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין חברתי זה הפוטנציאל להגביר את 
העושר התרבותי )במובן הרחב ביותר של המילה( למשתמשים ולעיתים 

אף מעבר לקהל המשתמשים המיידי.

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין חברתי זה הפוטנציאל לבזר שווקים 
ולהביא לצימצום פערים חברתיים בין אוכלוסיות, מעמדות וכו'

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין סביבתי זה הפוטנציאל להביא 
לבזבז  צורך  יהיה  שלא  לכך  להביא  כלומר  במשאבים,  ביזבוז  לצימצום 

משאבים שבמצב הנוכחי מתבזבזים במהלך יצירת תוכן או ערך.
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לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין כלכלי זה הפוטנציאל לייצר 
מקורות הכנסה למשתמשים פרטיים באמצעות השימוש בפלטפורמה 

ליצירת תוכן ו/או ערך.

את  לייעל  הפוטנציאל  זה  כלכלי  מאפיין  בעלות  משתפות  לפלטפורמות 
השימוש במשאבים הקיימים בלאו הכי בשוק.

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין כלכלי זה הפוטנציאל להוסיף גיוון 
לשווקים, בעיקר באמצעות הוספת שחקנים חדשים והגברת התחרותיות.

להוריד  הפוטנציאל  זה  כלכלי  מאפיין  בעלות  משתפות  לפלטפורמות 
עלויות ולהפחית סיכונים למשתמשים בהן ובכך להגביר מעורבות כלכלית 

והגברת התחרותיות בשוק.

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין כלכלי זה הפוטנציאל להנגיש 
למשתמשים משאבים כלכליים ופיננסיים שונים ובכך להגביר את 

התחרותיות בשוק.

לפלטפורמות משתפות בעלות מאפיין כלכלי זה הפוטנציאל להוסיף ערך 
יצירת אפיק  ובינוניות במגוון דרכים, לדוגמא באמצעות  לחברות קטנות 

הכנסות נוסף, בהנגשת מימון או בהוזלת עלויות.
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נספח ב': ניתוח תחומים פרטני

1. פלטפורמות מסחר משתפות

    1.1  קנייה / רכישה

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים למכור ולקנות מגוון אינסופי של מוצרים ושירותים. 

פלטפורמות משלימות מאפשרות להכניס ולקבל מידע רלוונטי על רכישה.

השפעות
חברה  

• העלאת רמת חיים - נגישות גדולה יותר למשאבים  

• ביזור שוק - מאפשר להתחרות בחנויות  

כלכלה  

• יצירת מקור הכנסה לפרטיים  

SMEs עידוד •  

• גיוון שוק - יותר מבחר לצרכנים  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרות  

דוגמאות
Ebay

www.ebay.com

זולו - )חברה ישראלית(

http://www.zollo.co.il

Etsy

www.etsy.com

Deal Crash - )חברה ישראלית(

 http://www.dealcrash.co.il  

פוטנציאל והערות
הפלטפורמות מאפשרות הגברת תחרות בתחום שנשלט על ידי ענקים. צפוי גידול מתמיד 

בשימוש בפלטפורמות מסוג זה.
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    1.2  השכרה

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים להשכיר או לשכור סחורות 

השפעות
חברה  

• ביזור שוק - מאפשר גישה לסחורות ששייכות לפרטיים ולא לחברות  

• העלאת רמת החיים באמצעות ייעול שווקים  

סביבה  

• חיסכון במשאבים - מסחר   

כלכלה  

• יצירת מקור הכנסה לפרטיים   

• גיוון שוק - יותר מבחר לצרכנים  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרות  

דוגמאות
Rentitb  - )חברה ישראלית(

www.rentitb.com  

פוטנציאל והערות
הפלטפורמות מאפשרות הגברת תחרות. צפוי גידול מתמיד בשימוש בפלטפורמות מסוג זה, 

המאפשרות לפרטיים לנצל באופן יעיל משאבים שברשותם.
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    1.3 השאלה

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים להשאיל זה לזה מגוון מוצרים ושירותים 

השפעות
חברה  

• העלאת רמת חיים - נגישות גדולה יותר למשאבים  

סביבה  

• חיסכון במשאבים - מייתר את הצורך לרכוש   

• צמצום בזבוז משאבים מיותרים  

כלכלה  

• יצירת מקור הכנסה לפרטיים  

• גיוון שוק - יותר מבחר לצרכנים  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרות  

דוגמאות
ספריות עירוניות )+1000(

פוטנציאל והערות
אין מספיק פלטפורמות מסוג זה. דווקא כאן יש פוטנציאל לעיריות וגופים ממשלתיים.
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    1.4  החלפה/ברטר

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים להחליף / לתת מגוון מוצרים ושירותים 

השפעות
חברה  

• העלאת רמת חיים - נגישות גדולה יותר למשאבים  

סביבה  

• חיסכון במשאבים - מייתר את הצורך לרכוש   

• צמצום בזבוז משאבים מיותרים  

כלכלה  

• גיוון שוק - יותר מבחר לצרכנים  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרות  

דוגמאות

Whyou - )חברה ישראלית(

www.whyoubarter.com   

Swappi - )חברה ישראלית(

  www.goswappi.com

פוטנציאל והערות
קיים קושי לבצע החלפה בשל החוסר במכנה משותף
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2. תקשורת

    2.1  רשתות חברתיות

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לייצר ולצרוך תוכן מגוון 

)החל מדיעות ותמונות וכלה במידע חדשותי וסרטים(

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - מקרב בין אנשים  

• הנגשת משאבים חברתיים – מחזק תקשורת, ידע וכו,  

• העלאת רמת חיים באמצעות קידום ההשכלה התרבות וכו'  

כלכלה  
• יצירת מקור הכנסה לפרטיים וחברות  

• גיוון שוק - מייעלות את שוק התקשורת ומהוות תחרות לעיתונות, טלוויזיה ומדיה בכלל  

דוגמאות
פייסבוק - 

www.facebook.com

לינקדאין -

www.linkedin.com 

פוטנציאל והערות
הרשתות החברתיות משמשות כקטליזטור למרבית התחומים בחיינו, 

ומקדמות את שאר הפלטפורמות בכך שהן מנגישות אותן למשתמשים.
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    Instant Messaging  2.2 )מסרים מיידיים(

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לייצר ולצרוך תוכן 

המשמש למסרים מיידיים )לרוב קצרים וממוקדים(

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - מקרב בין אנשים  

• הנגשת משאבים חברתיים - מחזק תקשורת, ידע וכו'  

• העלאת רמת חיים באמצעות יצירת וחיזוק קשרים חברתיים   

כלכלה  
• גיוון שוק - מייעלות את שוק התקשורת ומהוות תחרות לעיתונות, טלוויזיה ומדיה בכלל  

דוגמאות
וואטסאפ - 

www.whatsapp.com

וייבר - 

http://www.viber.com

פוטנציאל והערות
פלטפורמות מסרים מיידיים משמשים לעיתים קרובות לשמירת וחיזוק קהילות 

באמצעים טכנולוגיים, משמשות כקטליזטור למרבית התחומים בחיינו 

ומקדמות את שאר הפלטפורמות בכך שהן מנגישות אותן.
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3. פיננסים

    3.1 הלוואות עמיתים

תיאור
פלטפורמות P2P המאפשרות למשתמשים להלוות וללוות כספים זה מזה 

השפעות
חברה  

• ביזור שוק - הנגשת מימון גם לאלה שהבנקים כבר לא מלווים להם  
• העלאת רמת חיים באמצעות הנגשת הון כלכלה  

סביבה  
• יצירת משאבים ומקורות חדשים - מימון זול יחסית לעומת הקיים  

כלכלה  
• הנגשת משאבים כלכליים  

• יצירת מקור הכנסה לפרטיים   

• גיוון שוק - הגברת תחרות אל מול הבנקים וגופי מימון גדולים  

SMEs עידוד •  

דוגמאות
בלנדר - )חברה ישראלית(

www.blender.co.il

eloan - )חברה ישראלית(

www.eloan.co.il

   

פוטנציאל והערות
לתחום ההלוואות השפעה עקיפה על יצירת יזמות וחדשנות 
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    3.2 גיוס המונים

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לגייס מימון משמעותי לטובת פרויקטים באמצעות קהל משקיעים 

השפעות
חברה  

• ביזור שוק - הנגשת מימון גם לפרויקטים וחברות הזנק שגופי מימון כגון בנקים לא היו מממנים  
• העלאת רמת חיים באמצעות הנגשת מימון לפרויקטים ייחודיים )תרבותיים, חברתיים ועוד(  

• הגברת עושר תרבותי  

סביבה  
• יצירת משאבים ומקורות חדשים - מימון למגוון פרויקטים )סביבתיים, תרבותיים וכו'(  

    שבעבר לא יכלו לקבל מימון

כלכלה  
• הנגשת משאבים כלכליים - מימון  

• גיוון שוק - הגברת תחרות אל מול הבנקים וגופי מימון גדולים  

SMEs עידוד •  

• ייעול השימוש במשאבים - מאפשר גיוס יעיל וזול למטרות חברתיות   

דוגמאות
הדסטארט - )חברה ישראלית(

www.headstart.co.il

מימונה - )חברה ישראלית(

www.mimoona.co.il  

פוטנציאל והערות
לתחום גיוס ההמונים השפעה עקיפה על הגברת היזמות החברתית, התרבותית והחדשנית 

)חברות הזנק מוצאות מימון באמצעות הקהל ולא מול קרנות הון סיכון או בנקים(.  
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    3.3 מידע פיננסי והשקעות משותפות / חברתיות

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לשתף ולקבל מידע פיננסי 

ואף להשקיע על פי המידע שנוצר

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - מחבר בין משקיעים ומאפשר לקבוצות של משתמשים לקבל מידע  

• העלאת רמת החיים באמצעות ייעול השווקים סביבה  

כלכלה  

• יצירת הכנסה נוספת לפרטיים  

SMEs עידוד •  

• גיוון שוק - יותר ידע ומבחר לצרכנים  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרותיות בשוק   

דוגמאות
פיקס - )חברה ישראלית(

  www.feex.co.il

איטורו - )חברה ישראלית(

  www.etoro.com

פוטנציאל והערות
מידע רב יותר משמעו שווקים יעילים יותר, 

כלומר המחירים לצרכן יורדים ו/או רמת השירות עולה.
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    3.4 מטבעות משלימים, תשלומים משותפים

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לייצר שוק חדש ומקביל לשווקים הקיימים 

במטרה להשיג ערך ייעודי.

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - בונה קהילות  
• העלאת רמת החיים באמצעות ייעול שווקים - פיתרון המתאים בין צרכים לא ממומשים לנכסים בתת-שימוש  

סביבה  
• חיסכון במשאבים - מייתר צריכה ומייעל שווקים  

• יצירת משאבים ומקורות חדשים באמצעות ייעול מערכות  

כלכלה  
Market place יצירת מקור הכנסה לפרטיים - באמצעות מסחר בשוק •  

• עידוד SMEs - אם זוהי מטרת המטבע / הפלטפורמה  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרות   

דוגמאות
אפקוין - )חברה ישראלית(

 www.levmarket.co.il 

פייבוקס - )חברה ישראלית(

www.payboxapp.com   

פוטנציאל והערות
למטבעות משלימים היכולת לייצב את המטבע הרשמי תוך ייצור שוק משלים.
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4. שירותים

    4.1 מיומנויות

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לרכוש או לתת שירות תוך שימוש במיומנויות קיימות. 

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - בין משתמשים בפלטפורמה  

• העלאת רמת החיים באמצעות גישה למיומנויות  

סביבה  
• חיסכון במשאבים - מייעל שווקים בכך שמאפשר גישה ליכולות קיימות  

כלכלה  
• יצירת מקור הכנסה לפרטיים - ניצול מיומנות אישית  

• עידוד SMEs - בקבלת שירותים בעלות מופחתת  

• הורדת עלויות בשל הגברת התחרות  

• גיוון שוק - יותר מבחר לצרכנים ולנותני השירות  

• ייעול השימוש במשאבים קיימים  

דוגמאות
fiverr - )חברה ישראלית(

 www.fiverr.com

petbnb - )חברה ישראלית(

www.petbnb.co.il  

- Innocentive 

www.innocentive.com

פוטנציאל והערות
פלטפורמות אלה עושות שימוש במיומנויות שלרוב בתת-שימוש ומנצלות יכולות, שללא הפלטפורמות היו מתבזבזות. 

פלפטפורמות פיתרון בעיות מאפשרות לארגונים וחברות גישה לידע של כל בעלי הידע, שאינם עובדים שלהם.
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    4.2 ידע

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים לייצר ו/או לצרוך ידע ולהרוויח ממתן או קבלת השירות

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילות המייצרות יחד ידע - גיבוש סביב תחום עניין ספציפי  
• הנגשת משאבים חברתיים ובעיקר ידע חברתי  

• הגברת עושר תרבותי - ידע  

כלכלה  
• יצירת מקור הכנסה לפרטיים - ניצול ידע אישי  
• עידוד SMEs - ברכישת ידע בעלות מופחתת  

• גיוון שוק - יותר מבחר לצרכנים ולנותני השירות  

• ייעול השימוש במשאבים קיימים  

דוגמאות
Waze - )חברה ישראלית(

   www.waze.com

וויקיסטראט -

www.wikistrat.com

 
פוטנציאל והערות

לייצור וצריכת ידע על ידי משתתפים בפלטפורמות השפעה משמעותית על אופני ההעסקה העתידיים. 

ספקי ידע יכולים באמצעות פלטפורמות משתפות לעשות שימוש בידע שעומד לרשותם ולסחור בו 

בשוק משוכלל בו פועלים שחקנים מרובים.
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    4.3 אחר – שירותים לשימוש משתף אחר

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים להציע או לשכור שירות ממשתמשים אחרים 

בפלטפורמה המשתפת, במטרה לייעל את השימוש בפלטפורמה עצמה.

השפעות
חברה  

• העלאת רמת החיים - באמצעות גישה לשירותים  

סביבה  

• חיסכון במשאבים - מייעל שימוש בפלטפורמות משתפות תוך קבלת שירות ייעודי  

כלכלה  

• יצירת מקור הכנסה לפרטיים וחברות קטנות ובינוניות  

• ייעול השימוש במשאבים קיימים - שירות משלים אשר לעיתים   

   מייעל את השימוש בפלטפורמות אחרות

דוגמאות
 erated - )חברה ישראלית(

www.erated.co 

גסטי - )חברה ישראלית(

www.guesty.com   

פוטנציאל והערות
פלטפורמות אלה מאפשרות שירותים משלימים לפלטפורמות משתפות אחרות ומייעלות תהליכים.
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5. עסקים חברתיים

    5.1 פלטפורמות חברתיות

תיאור
פלטפורמות המאפשרות למשתמשים פיתרון חברתי שלא מונע בהכרח מתמריץ כספי

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - בין משתמשים בפלטפורמה  

• העלאת רמת החיים באמצעות הנגשה למשתמשים אחרים  

סביבה  

• חיסכון במשאבים - מאפשר גישה למשתמשים אחרים / "מתנדבים"  

• הפחתת נזקים לסביבה באמצעות המשתמשים  

כלכלה  

הורדת עלויות וסיכונים באמצעות שיתוף משתמשים אחרים  

ייעול שימוש במשאבים באמצעות שימוש בפלטפורמה  

דוגמאות
- helparound

http://helparound.co

פוטנציאל והערות
לפלטפורמות החברתיות פוטנציאל גבוה לקיימות מכיוון שהן רותמות את המשתמשים, 

תוך שהן מייצרות רווח חברתי, כאשר רווח כספי עשוי להתממש, אך רק כמטרה משנית.
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6. פלטפורמות תחבורה ולוגיסטיקה משתפות

    6.1 תכנון נסיעות - תחבורה ציבורית

תיאור
הציבור וספקי השירות משתפים מידע אודות מגוון האפשרויות של שימוש בתחבורה ציבורית. בזכות שיתוף המידע, 

הציבור מקבל מידע בזמן אמת אודות זמני הנסיעות בפועל של התחבורה הציבורית. כך ניתן לתכנן באופן יעיל ופשוט 

נסיעות בתחבורה הציבורית תוך הקטנת הזמן המושקע בהגעה ממקום למקום. 

השפעות
חברה  

• הנגשת משאבים חברתיים - הופך את העיר ליותר נגישה וידידותית   

   בפרט לאנשים שאינם בעלי רכב פרטי )נוער, גיל שלישי ושכבות חלשות(

סביבה  

• הפחתת זיהומים ונזקים - צמצום בזיהום אויר וצפיפות בכבישים ובחניות   

כלכלה  

• ייעול שימוש במשאבים - מערכת תכנון נסיעות פשוטה ונגישה   

   הינה בעלת פוטנציאל להגביר את השימוש בתחבורה ציבורית

• הורדת עלויות וסיכונים - חסכון בהוצאות נסיעה, בזמן נסיעה ובזמן המתנה לפתרונות תחבורה -  

   מחקרים מעידים כי צמצום זמן ההמתנה מהותי יותר מזמן הנסיעה בהשפעה על החלטות תחבורה 

   של ציבור המשתמשים.

דוגמאות 
MoovIt - )חברה ישראלית(

www.moovitapp.com

פוטנציאל והערות
למשתמשים ניתנית אפשרות לתכנן את הנסיעה ממקום למקום באופן אינטגרטיבי.  

המשמעות היא שהאפשרות של שימוש בתחבורה  ציבורית יותר נגישה למשתמשים. 

זה, להערכתנו, יכול להפוך את הבחירה בתחבורה ציבורית לשכיחה יותר מכפי שהיא כיום.  
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    6.2 חניות

תיאור
מספר חברות שפועלות בישראל מאפשרות לנהגים למצוא חניות במגוון אפשרויות - השכרת חניות פרטיות,  מציאת 

חניות פנויות ברחוב, חניונים בתשלום. 

השפעות
סביבה  

• חסכון במשאבים - כל סוגי השירותים מתוכננים כך שהם יחסכו לנהגים מרחק וזמן נסיעה   

   למציאת חניה ולכן גם בדלק. 

• צמצום בזבוז משאבים - השימוש בחניות פרטיות בהיקף נרחב יכול להפחית את הצורך   

   בבניית חניונים חדשים ואפילו לשחרר שטחים שמשמשים לצורכי חניה לטובת שימושים אחרים. 

• הפחתת זיהומים ונזקים - האמור לעיל מפחית זיהום אויר וקרקע.  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - ייצור הכנסה פסיבית לבעלי חניות  

• ייעול שימוש במשאבים - חניה פרטית ריקה הופכת לנכס שעומד לרשות הציבור  

• הורדת עלויות וסיכונים - חסכון בדלק וזמן מוריד עלויות נסיעה.   

   כמו כן במקרים רבים השכרת חניה פרטית תהיה זולה יותר מחניון בתשלום.

דוגמאות 
PinkPark - חברה ישראלית

 www.pinkpark.co.il 

Hi-Park- חברה ישראלית

 www.hi-park.co.il   

פוטנציאל והערות
למרות שמערכות אלה קיימות ופועלות בארץ, השימוש שלהם עדיין מצומצם יחסית. בעיקר נראה כי כמות האנשים 

הפרטיים, שמאפשרים שימוש בחניות שלהם לאחרים הוא קטן. רשויות מקומיות יכולות לקחת על עצמם תפקיד מרכזי 

מבמינוף הפוטנציאל הסביבתי והכלכלי של נושא זה על ידי הסדרתו ועידודו.  גידול משמעותי של חניות פרטיות, שמו

צעות כחניה ציבורית יכול לחסוך בניית חניונים חדשים, לחסוך בזמני נסיעה ועומסי תנועה ולהוריד בעלויות החניה 

לציבור המשתמשים. 
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    6.3 שיתוף נסיעה

תיאור
בתחום זה מגוון אפשרויות - שיתוף נסיעות ברכב פרטי, במוניות ובאוטובוסים. 

השפעות
חברה  

• הנגשת משאבים חברתיים - נגישות גבוהה יותר להתניידות מבחינת פריסה, תדירות, מגוון ומחיר.   

• ביזור שוק - יצירת אפשרויות התניידות זולות ונגישות רבות יותר בעיקר עבור אוכלוסיות ללא כלי רכב.  

• העלאת רמת חיים - העלאת נגישות תחבורתית  מעלה רמת חיים בעיקר לשכבות החלשות  

סביבה  

• חסכון במשאבים - נוצר חסכון הן ברמת האדם הפרטי והן ברמה הציבורית.   

   כמות המושבים הריקים  בכלל אמצעי התחבורה הוא אדיר, לכן שיתוף נסיעות יכול 

   להביא לשיפור דרמטי בהורדת כמות הרכבים על הכבישים וכלל ההשפעות שיש להורדה זאת. 

• צמצום בזבוז משאבים - שיתוף נסיעות מוריד עומס בכבישים ובשטחי חניה וכפועל יוצא במשאבי זמן.  

• הפחתת זיהומים ונזקים - האמור לעיל מפחית זיהום אויר וקרקע.  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - יצירת הכנסות לציבור שישתף אמצעי תחבורה שנמצאים ברשותו.   

• ייעול שימוש במשאבים - מערכות תיאום נסיעות מפחיתות מושבים ריקים )ברכבים ובאוטובוסים(.  

• הורדת עלויות וסיכונים - חסכון בזמן ובכסף למדינה, לרשויות מקומיות, לכלל אזרחי המדינה  

   ובפרט למשתמשי השירותים של שיתוף נסיעות.

• גיוון שוק - גיוון אופציות התחבורה במימדי פריסה, זמינות, מחיר וסוג.   

• הנגשת משאבים כלכליים - אדם פרטי יכול לייצר הכנסה ממשאבי התחבורה שברשותו.  

דוגמאות 
Waze RideWith - )חברה ישראלית(

www.waze.com/ridewith  

BeepMeApp - )חברה ישראלית(

 www.beepmeapp.com/il

Smartbus - )חברה ישראלית(

 www.smartbus.co.il   

Fanzone - )חברה ישראלית(

 www.myfanzone.com
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    6.4 משלוחים

תיאור
חברות ששמו לעצמן מטרה להשתמש בנסיעות הקיימות )בעיקר של אנשים( ליצירת פלטפורמות משלוחים. 

השפעות
סביבה  

• צמצום בזבוז משאבים - שימוש מיטבי יותר בשטח פנוי ברכבים בבעלות פרטית ומסחרית.   

   צמצום הנסיעות המיותרות של רכבי שילוח וכפועל יוצא צמצום בזיהום שמייצרת תחבורה.

• הפחתת זיהומים ונזקים - האמור לעיל מפחית זיהום אויר וקרקע.  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - יצירת הכנסות לציבור שיעסוק בשילוח כחלק מהנסיעות שלו.   

• ייעול שימוש במשאבים - שטחים ריקים ברכבים שנמצאים כבר בנסיעה, הופכים לשטח מנוצל.  

• הורדת עלויות וסיכונים - חיסכון בעלויות משלוח  

• גיוון שוק - גיוון אפשרויות השילוח הקיימות  

דוגמאות 
The Grid - )חברה ישראלית(

www.ineedthegrid.com/il    

SoPick - )חברה ישראלית(

www.sopick.co.il   

פוטנציאל והערות
מעבר לפוטנציאל של יצירת רשת של אנשים פרטיים שעוסקים בשילוח, קיים פוטנציאל רב בחיבור גופים 

שבבעלותם רכבים גדולים שעוסקים בתובלה ונמצאים בתת שימוש. לדוגמא, משאיות שפרקו סחורה 

וחוזרות ליעדן ריקות. נדרשת הסדרה ועידוד השימוש במערכות אלה. 
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סיכום תחום התחבורה 
תחום התחבורה הוא מקרה בוחן מרכזי בהשפעה הקיימת ובפוטנציאל ההשפעה שלו על עירוניות ברת קיימא.  כלל 

המערכות שכבר פועלות יוצרות מגוון אפשרויות חדש ורחב לציבור בתחום התחבורה והלוגיסטיקה. יתרה מכך ניכר 

כי תחום זה הינו בעל השפעות ניכרות בשלושת הרבדים של הקיימות. 

החשוב מכל הוא שנושא זה, באמצעות מדיניות הסדרה חכמה, יכול לייצר: 

1. פתרונות תחבורתיים במהירות רבה 

2. חיסכון במשאבי כסף וזמן רבים מאד הן לאזרח הפרטי, למגזר העסקי ולמדינה 

3. מגוון של מקורות הכנסה עבור כל השחקנים שצוינו. 

לסיכום, בהשקעה ציבורית ופרטית כמעט אפסית, ניתן ליצור החזר השקעה כמעט מיידי.  
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7. תיירות ופנאי

    7.1 מכירת מזון תוצרת בית 

תיאור
פלטפורמות שמאפשרות לבשלנים פרטיים ומסחריים להציע את מרכולתם לציבור הרחב. 

השפעות
חברה  

• ביזור שוק - אופציה לאנשים לעבוד מהבית.   

• העלאת רמת חיים - יצירת אופציות נוספות  לאירוח ורכישה של מזון.   

   שיפור באיכות המזון - שיפור הבריאות.

• פיתוח קהילתיות - יצירת קשרים אישיים עם הבשלנים שגרים בקרבת מקום.   

   נגישות גדולה יותר לעושר התרבותי בעיקר הקולינרי שקיים בקהילה. 

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - יצירת הזדמנות לבשלנים ליצור הכנסה נוספת   

• הורדת עלויות וסיכונים - מזון ביתי מבושל בעלויות נמוכות יותר.  

• גיוון שוק - יצירת מגוון אפשרויות גדול יותר וזול יותר לרכישת מזון טרי   

   ומבושל במחירים נגישים יותר לציבור.

• הנגשת משאבים כלכליים - ניתן לפתוח עסק קטן בבית, כמעט ללא עלות.  

דוגמאות 
Yummi )יאמי( - )חברה ישראלית(

 www.yummi.co.il   

HommyFood - )חברה ישראלית(

www.hommyfood.co.il   

פוטנציאל והערות
שימוש נכון במערכות אלה יכול לעודד צריכה של מזון מקומי ויצירת מקורות פרנסה לאנשים פרטיים. 

במקרה זה יש מגוון של אוכלוסיות שנמצאות חלק ניכר מהזמן בבית-אבות או אמהות, שמקדישים חלק ניכר 

מזמנם לגידול ילדים, אוכלוסיית הגיל השלישי, מובטלים ועוד. אוכלוסיות אלה יכולות לייצר מקור פרנסה נוסף  

ולתת פתרון טוב לאנשים בקרבת מקום, שלא יודעים לבשל או שאין להם זמן לבשל. 
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    7.2 מסעדות ואירוח ביתי

תיאור
אירוח ביתי של ארוחות ואירועים כאלטרנטיבה למסעדות.

השפעות
חברה  

• ביזור שוק - אופציה לאנשים לעבוד מהבית.   

• פיתוח קהילתיות - יצירת קשרים אישיים עם בשלנים / מארחים שגרים בקרבת מקום.   

   היכרות של תיירים עם התרבות המקומית. יצירת חוויה אותנטית של אירוח. 

   נגישות גדולה יותר לעושר תרבותי בקהילה.

• הנגשת משאבים חברתיים - נגישות גדולה יותר לעושר התרבותי שקיים בקהילה  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - יצירת הזדמנות לבשלנים ליצור הכנסה נוספת.  

• הורדת עלויות וסיכונים - רמת הסיכון למיקרו-יזמים קטנה מאד ביחס להשקעה הכלכלית   

   הגדולה והסיכון הכלכלי הגדול הכרוך בהקמת עסק מזון כגון מסעדה.

• גיוון שוק - יצירת מגוון של אוכל במחירים זולים יותר ביחס למוצע כיום במסעדות.  

• הנגשת משאבים כלכליים - ניתן לפתוח עסק קטן בבית כמעט ללא עלות.   

דוגמאות 
EatWith - )חברה ישראלית(

 www.eatwith.com  

- Homehostedmeals 

 www.homehostedmeals.com 

פוטנציאל והערות
ההזדמנות של "מסעדות ביתיות" טמונה ביכולת לייצר ליזמים בתחום המזון יכולת לפתח עסק משלהם ויצירת מוניטין. 

פלטפורמות אלה מאפשרות פיתוח תיירותי מהיר ובעלויות נמוכות. כלי זה משמעותי במיוחד לפיתוח תיירות במקומות 

בהם תנועת המטיילים משמעותית אבל עונתית או רק בסופי שבוע וחגים. כלומר, ניתן לייצר תיירות מזון ללא צורך 

בהעמסת העלויות הקבועות והשותפות, הכרוכות בהקמה ואחזקה של מסעדה.
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    7.3 תיירות

תיאור
שני סוגי פלטפורמות פועלות בארץ: 

1( שיתוף מידע והמלצות לגבי מסלולי טיול ומקומות בילוי. 

2( תושבים מקומיים משמשים כמדריכי תיירים.

 

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - היכרות אותנתית עם אנשים ועם התרבות המקומית.  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - מקור הכנסה נוסף לתושבים שיודעים להדריך ולארח.  

• גיוון שוק - יצירת הכנסה לעסקים קטנים, שלא נמצאים על מפת התיירות "הרגילה".   

דוגמאות 
BlendWiz - )חברה ישראלית(

www.blendwiz.me   

- Tripadvisor

 www.tripadvisor.co.il 

פוטנציאל והערות
פלטפורמות אלה משמשים תשתית טובה לפיתוח תיירות הנשענת על הידע, ההיכרות 

ויכולות האירוח של התושבים המקומיים.  
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8. נדל"ן

    8.1 תיירות

תיאור
פלטפורמות המאפשרות לפרטיים להפוך את בתיהם לחדרי אירוח. קיימים שלושה מודלים בסיסיים: 

השכרה לטווח קצר, החלפת בתים ואירוח חינם. 

השפעות
חברה  

• העלאת רמת חיים - באמצעות פרנסה והגדלת הנגישות לפתרונות הלנה עם מפגש אישי ובמגוון עלויות.  

• פיתוח קהילתיות - אירוח והיכרות אותנטיים עם תושבי המקום ועם התרבות המקומית.  

• הנגשת משאבים חברתיים - נגישות גדולה יותר לעושר התרבותי שקיים בקהילה.  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - יצירת מקורות הכנסה נוספים לבעלי הנכסים )חברות ואנשים פרטיים(  

• הורדת עלויות וסיכונים -  

   1. פיתוח תשתית תיירות במהירות ובעלויות נמוכות מאד יחסית. 

   2. הסיכון הכלכלי ליזמים קטן )נשענים בעיקר על משאבים קיימים(. 

   3. הישענות על היצע וביקוש. במידה ויש היצע גדול של חדרי אירוח זמניים המחיר יורד. 

       זאת משום שהיצע החדרים להלנה יכול להשתנות באופן זמני.

• גיוון שוק - יצירת מגוון רחב של פתרונות הלנה מבחינת מיקום, סוג, שירותים, מחיר ועוד.  

• הנגשת משאבים כלכליים - ניתן לפתוח עסק קטן בבית כמעט ללא עלות.   

דוגמאות 
- CasaVersa

www.casaversa.com 

 Airbnb

www.airbnb.com 

פוטנציאל והערות
נדרשת הסדרה של נושא זה על ידי הרשויות - נושאים כגון מיסים, הפרעה לשכנים במגורים פרטיים ועוד. 

חברת airbnb לבדה מחזיקה מציעה כ-1.5 מיליון חדרים להשכרה ברחבי העולם - כפול ממספרם ב-2014.  
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    8.2 שטחי עבודה ואירועים

תיאור
מספר חברות מציעות שטחים להשכרה קצרת טווח בנכסים פרטיים, מבני ציבור, וכיו"ב. 

ניתן לשכור שטחים אלה לשעות בודדות בזמן שהשטחים לא נמאים בשימוש. 

השפעות
חברה  

• ביזור שוק - הגדלת ההזדמנויות לעסקים קטנים,זעירים ויזמים בתחילת דרכם.  

• הנגשת משאבים חברתיים - הנגשה של מקומות עבודה ואירועים לעסקים קטנים,   

   יזמים ואנשים פרטיים

סביבה  
• הפחתת זיהומים ונזקים - שימוש בנדל"ן הקיים מוריד את הצורך בבניית נדל"ן נוסף.  

כלכלה  

• יצירת מקור פרנסה לפרטיים - יצירת מקורות הכנסה ממשאבים שנמצאים בתת-שימוש.   

• הורדת עלויות וסיכונים - שימוש בנכסי נדל"ן רק אל מול צורך.  

• ייעול שימוש במשאבים - שימוש רב יותר בנכסי נדל"ן פרטיים וציבוריים בזמן שאינם בשימוש.  

• גיוון שוק - יצירת מגוון רחב מאד של פתרונות מבחינת מיקום , סוג , שירותים מחיר ועוד.  

• הנגשת משאבים כלכליים - פיתוח ועידוד של יזמים ועסקים קטנים באמצעות הנגשת שטחי עבודה.  

דוגמאות 
2nd Shift - )חברה ישראלית(

www.2nd-shift.co.il  

Splacer - )חברה ישראלית(

 www.splacer.com

פוטנציאל והערות
נדרשת הסדרה של נושא זה על ידי הרשויות – שאלות כמו מיסים, הפרעה לשכנים ועוד.  

רשויות יכולות למנף פלטפורמות אלה להאצת פיתוח עירוני בעלויות נמוכות, יצירת פיזור הזדמנויות , 

חתימה סביבתית נמוכה ועידוד של עסקים קטנים וזעירים. 
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9. חינוך וידע

    9.1 פתרון בעיות משתף

תיאור
פלטפורמות המאפשרות לארגונים ואנשים פרטיים להעלות אתגרים/בעיות ולהזמין את הציבור הרחב לייצר פתרונות. 

הנושאים המועלים לפלטפורמות אלה מגוון מאד וכולל תחומים כגון הנדסה, רפואה, איכות סביבה, אתגרים חברתיים, 

מדיניות ציבורית ועוד. הפלטפורמות מאפשרות להגדיר מיהו הקהל שיוכל להיות שותף לפיתוח הפתרונות.  

השפעות
חברה  

• פיתוח קהילתיות - יכולת לאפשר לציבור הרחב להשפיע על יצירת פתרונות לאתגרים ולבעיות הרלוונטים  

    לאזור מגוריו. כמו כן הציבור יכול להעלות לשיח הציבורי אתגרים, שחשוב בעיניו לייצר עבורם פתרון.

סביבה  

• יצירת משאבים ומקורות חדשים - פיתוח פתרונות יצירתיים לבעיות סביבתיות  

   עימן רשות מקומית מתמודדת. 

כלכלה  

• יעול שימוש במשאבים - הגדלת הנכס של החוכמה האנושית העומדים לרשות הציבור.  

דוגמאות 
- Innocentive

 www.innocentive.com 

 - Presans

www.presans.com 

פוטנציאל והערות
הפלטפורמות הקיימות מאפשרות לרתום את עובדי הרשות המקומית ותושבי העיר, ככוח המניע פתרונות

לאתגרים בפניהם עומדת הרשות. מדובר בכלי נוסף לביצוע בפועל של ממשל משתף.
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    9.2 יצירת ידע משותף )משתף(

תיאור
פלטפורמות לייצור ידע באמצעות הציבור והפתוח לשימוש הציבור. 

השפעות
חברה  

• הנגשת משאבים חברתיים - הנגשה של היכולת לייצר ידע וללמוד ידע חדש לכלל הציבור.  

כלכלה  

• הורדת עלויות וסיכונים - הנגשת ידע לציבור שקודם לכן לא היה נגיש או לחילופין השגתו עלתה הרבה כסף.  

• הנגשת משאבים כלכליים - ידע הינו משאב כלכלי יקר. מתן נגישות רבה יותר ליצירת ידע   

   וללמידת ידע מהווה בסיס לפיתוח הזדמנויות כלכליות לכלל הציבור.

דוגמאות 
- Wikipedia

he.wikipedia.org 

 Duolingo

www.duolingo.com 

פוטנציאל והערות
בראש וראשונה יש לשים לב לויקיפדיה, המנגישה ידע לכלל אזרחי ישראל. יחד עם זאת, עדיין אין פלטפורמות

משמעותיות נוספות ו/או בנושאים נוספים, למרות שניתן לקדם תחומים רבים באמצעות פלטפורמות אלה.

לדוגמא: פיתוח פלטפורמות בתחום הבריאות. 

הערה - חברת Duolingo, מאפשרת לימוד יעיל מאד של שפות באמצעות הסלולרי ונמצאת בשלבים מתקדמים

של פיתוח גירסה בעברית. 
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תודות

תודה לצוות של מכון ירושלים: תמי גבריאלי, ולרי ברכיה, גלית רז-דרור וענבר גורדון על הסבלנות והתמיכה. 

תודה רבה לכל העוסקים והתומכים במלאכה מקבוצת WEconomize, ליורם על הייעוץ וההערות הבונות ובמיוחד 

לגלית על העיצוב והעריכה. 

יצירת קשר

נשמח לענות על שאלות, להקשיב להערות ולהוסיף מידע בפרטי הקשר הבאים:

yair@weconomize.com ,0544-536568 ,ד"ר יאיר פרידמן

zafrir@weconomize.com ,0544-338164 ,ד"ר צפריר בלוך-דוד

eyal@weconomize.com ,050-4260393 ,איל בלוך

  :WEconomize  אתר האינטרנט של קבוצת

www.weconomize.com 

עשו לנו לייק בפייסבוק וקבלו דיווחים וסקירות על חברות משתפות ועל החדשות בתחום:

https://www.facebook.com/WEconomize

: WEconomize צוות

 עמית 
גל

 גלית 
שבו

ד"ר צפריר
בלוך-דוד

ד"ר יאיר
פרידמן

פרופ' יורם
מרגליות

איל בלוך
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