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 תודות 

 

 של אנשים טובים ורביםהסיוע הרבה בזכות מושך מחקר זה הגיע אל סיומו לאחר תהליך ארוך ומ

 . יש לכם חלק נכבד בתהליך כתיבת העבודה .ותיקנו בעת הצורך , העשירוהציעו, העירו ,קראוש

בתהליך כתיבת  שבחכמתה הרבה ניווטה אותי בלנקשטיין - ד"ר גלית כהןל מיוחדת מסורהתודה 

שלים את ות גדולה עודדה אותי להבסבלנ. תודה על הליווי והתמיכה ועל כך שהתזה עד להגשתה

 עבודת המחקר. 

למדיניות ציבורית על שאפשר לי לרכוש כלים כמו כן, אני מבקש להודות לצוות בית הספר 

 בבית הספר. יולהעשיר את הידע שלי במסגרת שנות לימודי

לטובת והיו נכונים להתראיין  מזמנםרואיינים והמרואיינות שהקדישו למכמובן מגיעה  רבהתודה 

   עבודת התזה.

 

להוריי שהקפידו לשאול ולעודד  היקרה: למשפחתי תמיוחדגדולה ולבסוף, אבקש להודות תודה 

לסיים את הכתיבה ותודה מיוחדת  ורצון נו אותי בכחיעיי היקרים שהטבמהלך הכתיבה, לילד

 עבודה זו לא הייתה רואה אור. שבלעדיהלזוגתי 
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 תקציר

 

קביעת מדיניות עירונית אינה נחלתם הבלעדית של נבחרי הציבור ופקידי הציבור העירוניים. כבר 

פורמאליים ובלתי כי לעשייה העירונית שותפים רבים,  כמה עשורים זיהו מחקרים קודמיםלפני 

מדית על השתתפות הציבור בקביעת מדיניות י. עם זאת, למרות כתיבה ענפה ורב מפורמאליים

במארג  ילמסגר את ציבור המשתתפים בכללו כשחקן קוהרנטי וייחוד קיים קושי, עירונית

. להשפיע על החלטות מבקשיםתושבים ההתופעה של  זאת חרף התגברות המשילות העירונית,

. מחקר זה מציע ומו בממשל העירוני אינו דומיננטיכשחקן ומקציבור זה אינו מזוהה  ,לכן

וטוען כי קבוצה זו היא חלק מהממשליות התבוננות בתת קבוצה של ציבור משתתפים זה 

 העירונית. 

  

אשר בחרתי לכנות ים מזהה קבוצת משתתפים ייחודית, הליכי שיתוף ציבור עירוניתהתבוננות ב

ות מבכ המשתתפים הסדרתיים הם תושבים אשר לקחו חלק פעיל. "סדרתייםבשם "משתתפים 

. משתתפים אלו הם קבוצה ייחודית, לא גדולה, אך בעלת שיתוף ציבורתהליכי  משמעותית של

תהליכי השיתוף הקיימים והן בהשפעתם על תהליכי  תפקיד שהם ממלאים במסגרתחשיבות הן ב

ידע הם מתאפיינים בצבירת בנוסף, קבלת החלטות ופוליטיקה עירונית מחוץ לתהליכי השיתוף. 

 את ארגז הכלים המשרת אותם. ולהרחיב את ההון האזרחי שלהם ביכולת להגדיל ו מקצועי רב

 

כים של יבתהל המאפיינים הייחודיים שלה קבוצת תושבים זו ומתחקה אחרב מתמקדזה מחקר 

שעברו המרואיינים מתהליך  תהליך הלמידה הייחודימתן דגש מיוחד לתוך שיתוף ציבור, זאת 

המשתתפים של  מקומםלענות על השאלה מהו  מבקששיתוף ציבור אחד לשני. בנוסף, המחקר 

הדרך בה  התוויתרמת ההשפעה שלהם על  יהסדרתיים בתוך מארג המשילות העירוני ומה

 מתקיימים תהליכי שיתוף ציבור במרחב הציבורי. 

 

ללא יוצא מן  ,הבסיס הרחב המשותף לכל המרואיינים הינו שכולם ממצאי המחקר מראים כי

 כיום תנהליםלפיהם מ כללי המשחק לשנות אתהגיעו במרוצת הדרך למסקנה כי צריך  ,הכלל

. ולהוביל לשינוי זה על כך להשפיע על מנתכים שונות רבדפעלו אף ו הליכים של שיתוף הציבורת

הליכי השיתוף בו לקחו חלק, אמונתם בנחיצות ההשתתפות הציבורית תגישתם הביקורתית ל חרף

 הן על התהליך והן על תוצאותיו. ,התהליך סייעה בידם להשפיע את םוהיכרותגדלה, 

 

של  גדולה יחסיתניתן לחלק את המשתתפים הסדרתיים לקבוצה כי עוד עולה ממהממצאים 

 לעהתמודדות  ל ידיהאזרחי ע ם לנסות ולמקסם את כוחםמשתתפים שהחליטו בשלב מסוי

תפקידים ציבוריים במינהלים הקהילתיים אל מול קבוצה קטנה יותר של משתתפים שהסתפקו 

עשייה במסגרת בהשתתפות בתהליכים של שיתוף ציבור ומאבקים חברתיים ללא מעבר ל

 . ליים כנבחרי ציבורפורמתפקידים ציבוריים 
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 מבוא

 

אופן ההחלטות היה ב בו התקבלוש המקוםכי  ,הייתה הרווחת התפיסה ,רבות במשך שנים

מעגל ב חוקרים זיהו כי הבלעדית של השלטון המרכזי או המקומי. עם הזמן,  מסורתי נחלתם

מאוחר יותר גם בשלב ביניהם אנשי עסקים ויזמים ו ,גם שחקנים נוספים ניםנמההחלטות  מקבלי

את המעבר משיטה מסורתית של קבלת החלטות לשיטה של  ימןזה סתהליך  החברה האזרחית.

 Stoker and(עירוניות  ממשלקבלת החלטות במסגרת מארגים שונים של קואליציות 

Mossberger, 1994.(  

  

במרחב הציבורי וכתוצאה מכך ית מצליחה להגדיל את נוכחותה בשנים האחרונות החברה האזרח

המתקבלות בשולחן מקבלי ההחלטות ברמות השונות. גם את רמת ההשפעה שלה על החלטות 

כים המשפיעים בצורה כזו או אחרת ימאפשרת עיסוק מקצועי ונרחב בתהלת חזקה, חברה אזרחי

 על חיי התושבים בעיר. 

 

מורכבת מארגונים סביבתיים, ארגונים חברתיים ותושבים המעוניינים להשפיע  החברה האזרחית

בידי התושבים והארגונים הנמצאים   יםהמשמעותי אחד הכלים . על המרחב הציבורי בו הם חיים

השתתפות בתהליכים של שיתוף  ינוהסביבתיים להשפעה על קבלת ההחלטות במרחב הציבורי ה

 ).2011(גנן ואלפסי,  ציבור

 

השפעה בתוך מארג המשילות העירונית מורכב  יעולם שיתוף הציבור והמקום שהוא תופס ככל

ככלל, מאוד והוא מכיל רבדים שונים של השפעה על החלטות המתקבלות במרחב הציבורי. 

בכמות תהליכי שיתוף ציבור מתקיימים ביוזמת הגורם המשתף ולכן הוא גם זה שעל פי רוב שולט 

נים אחרונות ניתן לזהות המידע העובר אל התושבים המשתתפים בתהליכים אלו. בשובאיכות 

ישה מהשטח לקיים רבהם מתקיימים תהליכים של שיתוף ציבור וד תחומיםקריאה להרחבת ה

תהליכים כאלה גם במקרים בהם הממסד לא היה מעוניין לקיים לגביהם תהליכים של שיתוף 

 ).2003 ,(צ'רצ'מן וסדן ציבור

 

קבוצה של זוהי  ליכים אלו.מחקר זה מבקש להצביע על קבוצה ייחודית של משתתפים בה

בתהליכים של  ,פעם אחר פעם ,תושבים אשר בחרו מסיבותיהם המגוונות להשתתף לאורך השנים

שיתוף ציבור. קבוצה זו הפכה לקבוצה ייחודית של שחקנים אשר מתהליך אחד לשני צברו ידע רב 

ו השתתפים הזקבוצת כללו את היכולות שלהם כמשתתפים בתהליכים של שיתוף ציבור. יוש

 בתהליכים של שיתוף ציבור. "משתתפים סדרתיים"  קיבלה את הכינוי

 

, לזהות את אותם "משתתפים האחדמטרת המחקר בעבודה זו הינה לבחון שני נושאים עיקריים: 

סדרתיים" ולאפיין אותם הן מבחינת תפיסת עולמם, רצונותיהם, ושאיפותיהם (הפוליטיות 

עים שלהם והמאפיינים הכלליים שלהם כגון: רמת השכלה, מקצוע, והאחרות), הן מבחינת המני

 .והן מבחינת אופי וצורת ההשתתפות שלהם בתהליכי שיתוף הציבור נוספיםגיל ומאפיינים 

, לבחון האם יש מקום לקבוצה ייחודית זו כקבוצה משפיעה בתוך מארג המשילות העירונית השני

 ומה תפקידה העיקרי במארג זה. 
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חרה שיטת המחקר מענה בצורה הטובה ביותר למטרות המחקר שהוגדרו, נב לתת בכדי

הפרשנות של ולנתח את  החוויה האישיתאת  להציגהינה האיכותנית. היות ומטרת המחקר 

נבחרה  ,ההתרשמות שלהם מהמציאותכן את ו בתהליכי שיתוף הציבורשהשתתפו  המרואיינים

אסטרטגיית אמצעות בתחתי ני. את הראיונות למחצה-ראיונות עומק מובניםמתודולוגיה של 

 ,שעלו מתוך הראיונות יםעיקריהנושאים השל שכללה זיהוי  ,של תאוריה מעוגנת בשדה מחקר

   .וניתוחם קטגוריות על פרקיבוצם למס

 

הינה במישור  התרומה הראשונה :על פני שלושה מישורים נפרשתתרומתו של מחקר זה 

שהיא מבקשת להציע התייחסות מחקרי. חידושה של העבודה במישור זה נמצא בכך  -התיאורטי

. מרבית המחקרים שנכתבו עד כה לגבי תאוריה זו המשילות העירוניתתאוריית מארג חדשה ל

שחקנים:  ם שלסוגי לרוב שלושה הכילשל קואליציות ממשל עירוני שהציעו מודל משולש 

ליטיים, יזמים (כולל בעלי עסקים) והחברה האזרחית. עבודה זו מציעה הסתכלות שחקנים פו

והוא קבוצת  קואליציות הממשל העירוניותב חדשישנו שחקן לגיטימי חדשה על המודל ולפיה 

  "המשתתפים הסדרתיים" בתהליכים של שיתוף ציבור. 

 

הינה במישור האמפירי. אחד מהממצאים העיקריים של המחקר הינו שבתוך  התרומה השנייה

 אלוו סדרתיים"משתתפים "אנחנו מזהים משתתפים חדשים אותם אנו מכנים תהליכי שיתוף 

הלומדת מתהליך  חדשה וייחודית . זוהי קבוצהמשתתפים אד הוקתושבים רגילים ומשונים מ

חשוב מכך, זוהי  .את ארגז הכלים שלה משכללתו רב עיד שיתוף ציבור אחד לשני, צוברת ומשמרת

 הנקודתי בו הם להשפיע על תוצאות תהליך שיתוף הציבור מעבר לרצונםש של משתתפים קבוצה

תהליכים של כיום מתקיימים  כללי המשחק לפיהםואת  השיטה לשנות את יםרוצ הם ,לקחו חלק

 ואצל חלקםמעבר לתפקיד ציבורי באצל חלק מהמרואיינים רצון זה בא לידי ביטוי  .שיתוף ציבור

  .במשך הזמן וצבר םבידע שהמושכל בשימוש 

 

תהליכי הפרקטי. אם עד כה רוב המחקר האמפירי הקיים בחן הינה במישור  התרומה השלישית

מחקר זה מציג בהרחבה את  ,(top down) מכיוון הגורם המשתףהחלו שמסורתיים שיתוף ציבור 

מגיעים מהשטח אל הגורמים המשתפים, השיתוף ציבור תהליכי ל התופסת תאוצה דרישהה

ההסתכלות של המרואיינים שהשתתפו בעשרות רבות  ניתוח. )bottom up) למעלה טהממל כלומר

 פז ללמידה ולהסקתהזדמנות  מחקר בעולם שיתוף הציבורל ספקתמשל תהלכי שיתוף ציבור 

לשיפור  ומציעה אלטרנטיבהתהליכים של שיתוף ציבור מסקנות לגבי האופן בו מתקיימים 

 שיתוף ציבור. ם שלייעול ניהול תהליכילו

 

כולל סקירה תיאורטית הנשענת על  הראשוןהפרק : עיקריים פרקיםמחמישה המחקר מורכב 

הכוללת הסבר על דרכי הפעולה של השלטון  עירוניתהמשילות אוריית הת שתי תאוריות נפרדות,

המקומי והשינוי שהם עברו במשך השנים ובנוסף מפרטת את הדרך בה מתקבלות החלטות 

שונים של שיתוף ציבור שכללה הסבר על מודלים  ציבורהשיתוף ותאוריית  בנושאים ציבוריים

שנבחרה לצורך  הוגימציג את המתודול הפרק השני .אים לידי ביטוי בארץ ובעולםוכיצד הם ב

מחקר איכותני השם דגש על ראיונות עומק ונותן הסבר על השיטה בה ניתחתי  -קיום המחקר

והמרכזי בעבודה מכיל ניתוח של הראיונות עם "המשתתפים הסדרתיים"  הפרק השלישיאותם. 
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הינו  הפרק הרביעי, והצגת הממצאים העיקריים שעלו מתוך הניתוח בתהליכי שיתוף הציבור

  "המשתתפים הסדרתיים"של השחקנים הייחודית  את קבוצתניסיון לאפיין תוך הדיון בממצאים 

והאחרון מציג את מסקנות המחקר ומציע רעיונות הפרק החמישי ואת המוטיבציות שלהם. 

 למחקר המשך עתידי. 
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  בקביעת מדיניות עירוניתמשילות עירונית ושיתוף הציבור : 1פרק 

 

מורכב דה עוסקת. הפרק ובאורטי בכל הנוגע לתחומי הידע בהם העהתי פרק זה מציג את הרקע

משילות עירונית שני חלקים, כאשר החלק הראשון יכלול סקירת ספרות הנוגעת לנושא של מ

שיתוף ציבור והחלק השני יציג את סקירת הספרות הנוגעת לנושא וקואליציות ממשל עירוניות 

 בארץ בעולם. 

 

התאוריות המבניות והחברתיות שיוצגו בשני חלקי הפרק יהוו את הבסיס לניתוח ולחקר הנושא 

 של תושבים המשתתפים באופן סדרתי בתהליכים של שיתוף ציבור. 

 

 קואליציות ממשל ומשילות עירונית .א

 

 קואליציות  ממשל עירוניות

 

התלכיד המרכיב את הממשל העירוני. בשונה מקואליציות נבחרות קואליציות ממשל עירוניות, הן 

המתגבשות תוך כדי הבחירות לרשות המקומית ומורכבות מנבחרי ציבור (הן בעצם מהוות את 

השלטון המקומי הנבחר), קואליציות הממשל העירוניות אינן נבחרות ומתגבשות בשל אינטרסים 

ורכבות אך ורק מנבחרי ציבור, קואליציות הממשל משותפים. בנוסף, בעוד קואליציות נבחרות מ

העירוני יכולות להיות מורכבות ממקבץ של נבחרי ציבור, המגזר העסקי, המגזר השלישי וגורמים 

 ).Menahem, 1994נוספים במרחב העירוני (

 

כי הממשל העירוני אינו ממהר לפעול על מנת לספק  גורסתהממשל העירוניות  גישת קואליציות

את רצונות התושבים אלא קודם כל פועל בהתאם לאינטרסים של השחקנים המרכיבים את 

הקואליציה שלו ובהתאם לסיכוי ליישמם. מבחן הכח העיקרי של קואליציית הממשל טמון 

 ,Stoker and Mossberger( ביכולת שלה להשיג את המטרות והאינטרסים שלשמן היא נוצרה

 ).1996חסון,   1994;

 

 ותכאמור, ישנם הרכבים שונים ומגוונים של קואליציות ממשל עירוניות כאשר בעיר אחת יכול

ביותר של קואליציית ממשל  שכיחלהתקיים בד בבד מספר קואליציות ממשל שונות. הסוג ה

מכונה קואליציית ממשל עסקית, המורכבת מנציגי השלטון המקומי ומרוב ברור של המגזר 

העסקי, בעיקר משום שלמגזר זה ישנם המשאבים להם זקוק השלטון המקומי. יחד עם זאת, ניתן 

תי המורכב לזהות גם קואליציות ממשל נוספות אשר בהן יש ייצוג גדול יחסית של המגזר החבר

 ).1996בעיקר מארגונים וולונטריים ומתושבים (חסון, 

 

גנן ואלפסי טוענות שיכולת ההצלחה של שלטון מקומי למשול וליישם את המדיניות שלו נגזרת 

במידה רבה מהצלחתו של הפוליטיקאי הנבחר ליצור שותפויות עם שחקנים שונים הפועלים 

גזר השלישי. שותפויות אלו בין השלטון המקומי במרחב העירוני וביניהם המגזר העסקי והמ



9 
 

הנבחר לבין המגזר השלישי והמגזר העסקי יוצרות את "קואליציות הממשל העירוניות" (גנן 

 ). 2011ואלפסי, 

 

דרך לממש "הזדמנויות כ שותפות בקואליציות ממשליש לראות בעל פי מוסברגר וסטוקר, 

לוקת ראיית עולם וערכים משותפים. בנוסף, קטנות", יותר משהיא מעידה על הסכמה בדבר ח

טענו השניים כי לקואליציות ממשל יש את היכולת לטשטש חילוקי דעות ולהשפיע על תפיסת 

 ).Mossberger and Stoker, 2001עולמם של השחקנים החברים בהן (

 

בקואליציות הממשל העירוניות נבחרי הציבור כבר אינם הקובעים הבלעדיים של המדיניות 

בשלטון המקומי אלא מהווים חלק מאסופה של שחקנים בעלי אינטרסים שונים המנווטים ביחד 

השלטון המקומי ליישם של יכולת האת  כלליםאת מדיניות השלטון המקומי ולטענת רבים אף מש

 ).2006את המדיניות שלו (חסון, 

 

ות הממשל בשנים האחרונות התחזק מקומם של ארגונים בחברה האזרחית בתוך קואליצי

העירוניות ובהתאם לכך גם היכולת שלהם לנסות ולהשפיע על סדר היום הציבורי. ארגונים אלו 

ממלאים בפועל שני תפקידים מרכזיים, פעם אחת הם ממלאים תפקיד של קידום והעלאת 

דרישות לשיתוף ציבור שבאות מלמטה למעלה כלפי הממסד ולקיחת חלק פעיל ומרכזי בתהליכים 

השנייה הם מספקים קרקע להעצמת האזרח ומהווים מקור לידע מקצועי בתחומים אלו ופעם 

 ). 2015בלנקשטיין וגרינשפן, -רבים (כהן

 

סטון קושר במאמריו בין תיאוריות של משילות עירונית למסגרות של תיאוריות כלכליות ופחות 

תחום. כחלק מחבר בינן לבין תיאוריות פלורליסטיות, כפי שנטו לעשות חוקרים אחרים ב

 ,stoneמתפיסה זו הוא טוען שקואליציות ממשל כמעט תמיד יכילו שחקנים מהמגזר העסקי (

1989.( 

 

השלטון המקומי זקוק למשאבים, כספיים ואחרים, על מנת לקדם ש נעוץ בכך לתופעה זו ההסבר

מחזיק נוצר הצורך בשיתופי פעולה עם המגזר העסקי אשר ולכן  עודד את צמיחתהלאת העיר ו

במשאבים אלו. שיתוף פעולה זה יוצר קואליציות ממשל עירוניות בהן בעלי ההון והמגזר העסקי 

הם אלו המובילים ומנווטים את  ,האינטרסים שלהם, לעיתים קרובות .ממלאים תפקיד מרכזי

 ).2001שיתוף הפעולה במסגרת קואליציות הממשל (גנן ואלפסי, 

 

ודד עם התרבות הפוליטית החדשה שנוצרה, השלטון המקומי קנה, טוענת שבכדי להתמ -אייזברג

זאת הוא עושה על ידי מימוש וניצול כל המשאבים  יוזמה ויצירתיות בניהול העיר. נדרש לגלות

העומדים לרשות העיר (משאבי הון אנושי, משאבי הון כלכלי, משאבי הון חברתי, משאבים 

ם למען הפיתוח והצמיחה העירוניים. חלק תרבותיים, סביבתיים ותשתיתיים) ורתימת המשאבי

מגוון מעיקרי מהמשאבים הללו מושג על ידי התאגדות בקואליציות הממשל העירוני המורכבות 

 ).2010קנה,  -(אייזנברג ויכולות שונותשחקנים בעלי אופי 
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יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שקואליציות הממשל העירוניות הן לפני הכל קואליציות 

פוליטיות ובהתאם הן יכילו תמיד פוליטיקאים ונבחרי ציבור אשר יהוו את הבסיס של קואליציית 

, כמו כןלא תמיד ייתפסו כשחקנים החזקים או המשפיעים ביותר.  הם הממשל העירוני, גם אם

כי אם קואליציית ממשל עירוני לא מכילה שחקן אחד או יותר  ,קיימים חוקרים אחרים הגורסים

בסגנון אחר של קשרי ממשל או  אלאהעסקי, אזי לא מדובר בקואליציית ממשל עירוני מהמגזר 

 ).downing, 2001של שיתוף פעולה (

 

לקואליציות ממשל עירוניות קיימים יתרונות ברורים כגון: הגדלת מאגר המשאבים, הגדלת 

הדמוקרטיה היעילות הניהולית, משיכת השקעות לעיר, קידום הלגיטימציה השלטונית וביסוס 

סכנות שיש לתת עליהן את הדעת:  מספרהעירונית וההשתתפות האזרחית בעיר. מנגד, ישנן 

ראשית, שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי, שמחזיק באג'נדה ואינטרסים כלכליים, יכול לעיתים 

להאפיל על השיקולים החברתיים העומדים לצד הקבוצות החלשות יותר במרחב העירוני. שנית, 

סכנה של שחיתות הנובעת מהאפשרות ששחקנים שלא נבחרו באופן דמוקרטי מוצבים  קיימת

 ).1996בעמדות מפתח ומשפיעים על התוויית ויישום המדיניות העירונית (חסון, 

 

 
                                  

 מודל בסיסי לקואליציות ממשל עירונית •

                                                                         

 משילות   

 

את שורשי התיאוריה של המשילות ובשלב מאוחר יותר של המשילות העירונית, ניתן לזהות 

לשלטון  המחקרהחל להתייחס  ,. אז20-במחקר האקדמי עוד בשנות השישים של המאה ה

ומדת בפני עצמה. בין היתר, החלו החוקרים להתמקד בכוחות המקומי כיחידת מחקר הע

נוספים, מלבד השלטון הנבחר והפקידות, על  לטון המקומי ובהשפעה שיש לשחקניםששולטים בש

ניות ימקבלי ההחלטות ברמת השלטון המקומי במסגרת תהליכים של קבלת החלטות, התווית מד

 ).Digeatano and Klemaski, 1993ויישומה (
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, מתייחס לנושא השלטון המקומי ומציג ""who governsבספרו  (Robert A. Dahl)רוברט דאל 

שאלתו הפרובוקטיבית "מי מושל" הציעה התבוננות אל מעבר למובן . את תיאורית האליטות

בספרו ישנה התמקדות בתפקיד אותו ממלאות מאליו, נבחרי הציבור ופקידי הציבור הממונים. 

קבוצות של דאל חשף קבוצות האינטרס והאליטות וכיצד הן משפיעות על השלטון המקומי. 

אליטות שלעיתים תומכות ברוב ולעיתים פועלות נגדו, תלוי באם הדבר משרת את האינטרסים 

 ות בשלטון המקומיהליך קבלת ההחלטתשלהן או לא. לאליטות אלו יש את הכוח להשפיע על 

(Dahl,1961.) 

 

ניסה גם הוא להסביר את יחסי הכוחות בשלטון הלך בעקבותיו של דאל ו, (Molotch)מולוץ' 

בה העיר "מכונת צמיחה" הציע את מודל  במסגרתהונקודת המוצא שלו הייתה מבנית המקומי. 

מולוץ' דיבר על העיר . (Molotch,1976)שואפת להגדיל עוד ועוד את גבולותיה ויכולותיה 

 המודרנית העיר את ראה הוא. וגיאוגרפית דמוגרפית, כלכלית צמיחה" "מכונת במונחים של

, לטענתו, הקרקע על הבעלות. הקרקע בעלת האליטה של האינטרסים כמקום המייצג את הגשמת

 על מונעים העירוני במרחב העירוני. השחקנים במרחב וההון הכוח צבירת להבנת המפתח הייתה

 ).2010 קנה, -אייזנברג(בה  והשימוש הקרקע באמצעות אותו ולמצב מעמדם את לחזק רצונם ידי

במודל זה הציע מולוץ' בנוסף לאליטות, שחקנים מבניים נוספים השותפים במכונת הצמיחה, כגון 

 יזמי נדל"ן, מתווכים וכדומה.

 

השלטון המרכזי לשלטון המקומי מחקרים מאוחרים יותר התמקדו בשינויים שחלו ביחסים בין 

בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים. באותה התקופה, החלה מגמה גלובלית (חלק 

מהמחקרים עוסקים בארה"ב וחלקם במדינות אירופה) שבמסגרתה השלטון המרכזי הפחית 

בהדרגתיות את השליטה הריכוזית בשלטון המקומי ואת התמיכה הכספית ברשויות המקומיות 

אלו נאלצו למצוא פתרונות בדמות שיתופי פעולה עם המגזר העסקי. בד בבד, החל תהליך שבא ו

 ;0052 מנחם,"מלמטה למעלה", בו התושבים דרשו יותר ויותר שירותים מהרשות המקומית (

 .)2004קנה,  -אייזנברג 

 

על ידי  השינויים התאפיינו בכך שהעיר הפכה לעצמאית יותר מבחינה כלכלית ולפחות מנווטת

השלטון המרכזי ומתוך כך גם מבוזרת יותר מבחינת הסמכויות שניתנו לה. בנוסף, השלטון 

המקומי הפך מגורם המספק שירותים לתושבי העיר וכגורם מתווך בין השלטון המרכזי 

לתושבים, לגורם המתחרה עם ערים אחרות על יוקרה והצלחה ומנסה להגדיל את קופת העיר 

(Goldsmith, 1998Andrew and   .) 

 

 (New Public Management),מכונים בספרות גם בשם "הניהול הציבורי החדש" אלו, ה שינויים

מתייחסים הן לשינויים המבניים שהתרחשו ביחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי והן 

ן המקומי לשינוי התפיסתי שהחל להתפתח בתוך השלטון המקומי. השינוי התפיסתי בתוך השלטו

התבטא בעיקר ברצון לשפר את ביצועי הרשות המקומית ולאמץ ערכים כגון מקצועיות, 

בן אליה  ;2009הליכי קבלת החלטות (בארי תב ושיתוף תושבים )Accountability(אחריותיות 

2005; Barzelay 2001.( 
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הרשמיים של ) בשם כולל למוסדות governmentהספרות המחקרית מתייחסת למונח שלטון (

כאשר השלטון מאופיין בעיקר ביכולתו ונופול שלהם בדבר השליטה על הכח, המדינה או העיר והמ

לקבל החלטות, ליישם ולאכוף אותן. את השלטון במובן המסורתי שלו מרכיבים נבחרי הציבור 

 מתקבלות ההחלטות. א מאופיין בעיקר במבנה ההיררכי במסגרתווהפקידות הממונה והו

 

חל שינוי בדרך בה התייחסו בספרות המחקרית לתפקידו של השלטון  90-וה 80-בשנות ה, כאמור

המקומי. לא עוד מתן שירות לתושבים בלבד אלא מעבר לצורת ניהול חדשה של משילות 

יכולה לספק מענה לצרכים כזו . צורת ניהול אלו המסורתייםהמורכבת משחקנים נוספים מלבד 

 ,חסון וחזן( הגוברת בין הערים על צמיחה וגיוס משאבים כלכלייםהחדשים של העיר ולתחרות 

1997 Kantor et al, 1997;). 

 

לשינוי שחל כמונח שמתייחס  )governance( או ממשליות ניתן להגדיר את המונח משילות

, בכל הנוגע , בעיקר השוק הפרטי והשלטון המקומיבין המדינה לבין שחקנים אחריםשביחסים 

ככלל, ניתן להסתכל על המושגים ממשליות  ).2005מנחם, ( ויישום מדיניות ציבוריתלעיצוב 

ומשילות כהתפתחות של המושג קואליציות הממשל, כאשר המושג ממשליות מכיל, באופן זה או 

אחר את המסגרות הקודמות של האליטות ושל קואליציות ממשל שהיו החלק העיקרי במעגל 

 קבלת ההחלטות.

 

הגדירה את המושג משילות "כמערכת של הסדרים או יחסים לטווח ארוך המורכבת  ,ננסי הולמן

משחקנים מהמגזר הציבורי והפרטי ולעיתים גם מהמגזר ההתנדבותי וארגונים אחרים ואשר 

 ).Holman, 2007מקבלים יחדיו החלטות שלטוניות עבור הקהילה" (

 

ממשל ושלטון מקומי, הגדיר את המושג ), שעסק רבות במחקריו בנושאים של Stoneואילו סטון (

הלוקחים חלק  ם,ולא פורמאליים ם יחסית, פורמאלייייציבמערך של הסדרים כמשילות "

ככלי המנסה  הסטון ראה בתיאורי ."שבאמצעותם קהילה נמשלת בהחלטות שלטוניות ואשר

 ממשל תהרכבת קואליציו שלה הדינאמיק את ויוצרים יחד פועלים אלו הסדרים כיצד להסביר

 . ),Stone 2006 ;1989העיר ( ולניהול לקידום מדיניות וליישם לקבוע יכולת בעלות

 

, קיימת בספרות המחקרית הסכמה )governance(ההגדרות השונות של המונח משילות  על אף

) אשר במסגרתו governmentשהשימוש במונח מתייחס לשינוי שחל בסגנון השלטון המסורתי (

ממשלתי לבין המגזר הפרטי, כך שגם לשחקנים מהמגזר  -בין המגזר הציבוריהיטשטשו הגבולות 

 ). Stoker, 1998העסקי והחברתי יש מקום בקביעת ויישום המדיניות (

 

שמתבטאת בלקיחת חלק פעיל ומרכזי של שחקנים נוספים בקביעת  ,אותה התארגנות מחדש

המדיניות ובמסגרתה נעשה שימוש במשאבים חדשים (כספיים ואחרים) מכונה בספרות 

ם והמדינתיים נותרו השותפים החשובים במודלים של ילמרות שהשחקנים הממשלי "משילות".

 .)2003, מנחם( גברהו הלכהמשילות, התלות ההדדית בינם לבין השחקנים האחרים 
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) כמקוטע ומחולק powerטוענים שניתוח המושג משילות רואה במונח "כח" ( מוסברגר וסטוקר

בין המדינה והשוק הפרטי ומאידך רואה במשילות כהסדרים שיתופיים אשר בעזרתם משטרים 

erger Mossb)) בעיר to governמקומיים ושחקנים פרטיים בונים ומגבירים את היכולת למשול (

2001 ,Stoker and). 

 

צורך של אימוץ  הציפוהשינוי שחל ביחסי השלטון המרכזי והמקומי ביחד עם השינוי התפיסתי 

אסטרטגיות ניהול חדשות שכוללות שיתופי פעולה בין המגזר הפרטי, החברה האזרחית  והשלטון 

המקומי כדרך לשפר את היכולת של השלטון המקומי הן מבחינה כלכלית על מנת לספק מוצרים 

טובים לתושבים והן את היכולת של השלטון המקומי ליישם מדיניות. אימוץ הסטנדרטים 

טרטגיות הניהול החדשות מכונה בספרות האקדמית כמעבר משלטון מקומי למשילות ואס

 ).oldsmithG andAndrew  ;2003 ,Stoker, 1998(עירונית 

 

 (urban regimeמשילות עירונית )

 

אם  המשילות"." חה מתוך התאוריה המוקדמת יותר שלתאוריית ה"משילות העירונית" התפת

להסביר את השינוי שחל בתפקידים המסורתיים של השחקנים בקביעת  מנסהתאוריית המשילות 

מדיניות באופן כללי, תאוריית המשילות העירונית מתמקדת במרחב העירוני ובכניסה של 

 שחקנים חדשים, "לא פורמליים" לתוך מרחב קבלת ההחלטות. 

 

קדמות יותר של דאל, הקו הרעיוני המחבר בין תאוריות של משילות עירונית לבין התיאוריות המו

סביב כוח ובתוך כך גם  חלוקת המולוץ' ואחרים הוא שבשני המקרים מתקיים שיח אקדמי סביב 

ההשפעה והתפקיד אותו ממלאים פוליטיקאים, בעלי עסקים וגם החברה האזרחית היוצרים 

קת המוקדמות יותר עסקו בחלו בעוד שהתיאוריות ,ביחד את קואליציות השלטון העירוני. אולם

בשלטון, ההתמקדות בתיאוריות של משילות עירונית היא ביכולת של השלטון למשול על הכח 

 העיר ולהשיג את מטרות קואליציית השלטון שנבנתה.

 

היא הרעיון או התיאוריה המאגדת ומסבירה את התהליכים  (urban regime) משילות עירונית

שחלו בשני העשורים האחרונים של המאה העשרים ביחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון 

המקומי ולשינויים שחלו בתוך השלטון המקומי. התאוריה מנסה להסביר כיצד ומדוע נוצר 

המעבר משלטון מקומי מסורתי הצורך בשינוי דרכי הניהול בעיר וכמו כן מנסה לסביר את 

למשילות מקומית המורכבת בין היתר מקואליציות ממשל בהן חברים בנוסף לפוליטיקאים 

 . ,Dowding)2001) ונבחרי הציבור גם המגזר העסקי והחברה האזרחית

 

המתארות את המציאות של  פוזיטיביותבין תאוריות  עושה הבחנה חשובההספרות המחקרית 

הצעות ורעיונות של  המשלבות נורמטיביותניהול העיר כפי שהשתקפה בעיני החוקר לבין תאוריות 

 כיצד צריכה העיר להתנהל.  החוקרים 
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כך למשל, בהיבט הפוזיטיבי, מבחינתו של סטון, הנחת היסוד של תאוריית "המשילות העירונית" 

תלויה בשיתוף הפעולה עם שחקנים לא ממשלתיים. גנן  היא שהאפקטיביות של שלטון מקומי

ואלפסי גם הן מחזיקות בתפיסה דומה ומדגישות שעצם בחירתו של השלטון המקומי על ידי 

 התושבים אינה מקנה בהכרח את היכולת לשלוט. 

 

והן גנן ואלפסי מציעים דרכים לפתרון ושיפור המציאות אותה הם בהיבט הנורמטיבי הן סטון 

מתארים. לדעתן של גנן ואלפסי הפתרון לחיזוק היכולת לשלוט טמון במעבר למשילות עירונית 

המורכבת מהשלטון המקומי הנבחר הפועל לצד שחקנים נוספים מהמגזר העסקי ומהגזר 

החברתי. סטון גם הוא תולה את ההצלחה של השלטון הנבחר לשלוט בצורה טובה בחיבור בין 

ממשלתיים ומציע לערבב את היכולות והכלים של השלטון המקומי המקומי עם השחקנים הלא 

גנן ואלפסי, Stone, 1993 ;המסורתי עם היכולות והכלים של מגוון שחקנים לא ממשלתיים (

2001 .( 

 

מדים שונים אשר עליהם נשען המעבר משלטון מקומי למשילות  יבן אליה מבחין בין ארבעה מ

המאופיין בהעברת סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי.  -מד הביזורייעירונית: המ

המושפע מכוחות השוק המדינתיים והגלובליים ומאופיין באימוץ עצמאות  -מד הכלכלייהמ

ארגוני שאופיין בעיקר  -מד הניהולייכלכלית של השלטון המקומי ואימוץ תפיסת ניהול יזמית. המ

דמוקרטי  -מד האזרחייי ומהשוק הפרטי והמבאימוץ תפיסות ניהול הלקוחות מהמגזר העסק

אשר מתבטא בשינויים שחלו ביחסים שבין התושבים לשלטון המקומי והתפתחות תפיסות של 

 ).2004אליא -השתתפות אזרחית ושיתוף ציבור בקבלת החלטות (בן

 

אופי המשילות העירונית מושפע מכמה גורמים  מודלים שונים של משילות עירונית. קיימים 

כיבים את קואליציות , השחקנים המר)הגלובלי והמדינתי( עיקריים ביניהם כוחות השוק הכלכלי

lkinE, 1987; ( מביאים עמם אל קואליציות הממשל המשאבים שהשחקנים הממשל ובנוסף

) Stone, 1993.( 

 

האחד מהשני הן בהרכב קואליציית הממשל המודלים השונים של משילות עירונית נבדלים 

אמונות שמביאים איתם השחקנים השונים לאותה השנוצרת והן במערכת הערכים, הנורמות ו

קואליציית ממשל. ההרכבים השונים ומערכות הערכים השונות בהכרח מובילים גם לשוני באופי 

בקואליציית הממשל שלו הממשל העירוני ובקביעת סדר יומו הפוליטי. כך למשל ממשל עירוני ש

יש דומיננטיות למגזר העסקי (אשר לו אינטרסים כלכליים ברורים) יחזיק במדיניות עירונית שונה 

ממשל עירוני שבקואליציית הממשל שלו השחקנים הדומיננטיים ישתייכו למגזר החברתי או משל 

 ).ierreP, 1999(יהיו נבחרי הציבור 

 

 בין ניהול עיר ליזמות עירונית

 

הליכים של את העמדה היזמית שהחלה להתפתח בסוף שנות השמונים ניתן לייחס במידה רבה לת

עירוניות חדשות שהתרחשו בארצות הברית באותה התקופה. בד בבד  -אימוץ תפיסות כלכליות
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עם הביזור השלטוני שהחל לצבור תאוצה באותן השנים בערים שונות בארצות הברית, החל 

ישה חדשה התובעת ממנו למלא תפקיד מרכזי יותר מאשר בעבר ביחס השלטון המקומי לאמץ ג

 ).1994לפיתוח הכלכלי של העיר (פלזשטיין, 

 

פלזשטיין מחלק את תהליך המעבר של העיר מניהול ליזמות לשני שלבים. תחילה העיר מאמצת 

ערכים ותפיסות הלקוחים מעולם העסקים, קרי "הניהול הציבורי החדש" ולאחר מכן, גם 

לעידוד  עקבות התחרות המתפתחת בין הערים, היא עוברת לאימוץ דפוסי פעולה של יזמותב

ולכן נדרשה  ים דיהמספיק ומהשלטון המרכזי כבר לא הי ושהגיע פיםומשיכת השקעות לעיר. הכס

העיר בנוסף לתפקידה המסורתי כנותנת שירות לאמץ גינונים של יזמות ולגייס מקורות כסף 

 ).1994נוספים באמצעות שיתופי פעולה עם המגזרים העסקי והפרטי (פלזשטיין, 

 

הוא ) התייחס גם כן לתופעה זו וזיהה תהליך של מעבר לתרבות פוליטית חדשה. Harveyהארווי (

שינוי התפיסתי באופי התנהלות השלטון המקומי בהיווצרות של תחרות גוברת בין את התולה 

ערים. במציאות החדשה שנוצרה, השלטון העירוני אינו יכול להרשות לעצמו להישאר בתפקיד 

שמסתכם באספקת שירותים לתושבים, אלא חייב לעבור לדפוס פעולה של יזמות אקטיבית. 

 ).Harvey, 1989ניהול עיר לגישה של יזמות ( תהליך זה מכונה כמעבר מגישה של

 

ההבנה שאכן חל שינוי ביחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, יחד עם הצורך בפיתוח 

איתן השלטון המקומי נדרש להתמודד, יצרה מציאות  נוספות כלכלי של העיר כמענה לבעיות

מורכב מגורמים כלכליים, פרטיים ווולונטריים) יש חלק לגיטימי ואף החדשה בה למגזר השלישי (

משמעותי בפיתוח הכלכלי של העיר ובהשפעה על קביעת ויישום המדיניות של השלטון המקומי 

 ).  1994(פלזנשטיין, 

 

 משילות עירונית והחברה האזרחית

 

שאימוץ  טוענות) 2001(גנן ואלפסי לחברה האזרחית תפקיד חשוב במארג המשילות העירונית. 

עמוד ל המקומי הצורך של השלטוןמנבע  על ידי השלטון המקומי משילות עירוניתהשיטה של 

האתגר לקבל לגיטימציה להמשך הצורך להתמודד עם  ובכללם, שנקרו בפניו באתגרים החדשים

 סגנון של יזם המשתףהתנהלות בהעיר סיגלה לעצמה כפועל יוצא מכך, השלטון מהתושבים. 

על ידי קואליציות  תושביםחברה האזרחית ועם העם העוד יותר חשוב פעולה עם המגזר העסקי ו

 . )2012(צ'רצ'מן וסילברמן,  ממשל עירוניות

 

 השגת על יכולת שלו להשפיעוה הפרטי השוק של מדגישים את מקומו, סטוןמוסברגר ו ,סדייוי

 והשוק היות העירוניות.נים בקואליציות הממשל של חלק מהשחק הפוליטיים היעדים

 עניינים לקדם נאלץ העירוני ממשלה, עירקיום וניהול הל הנחוצים בנכסים שולט עסקי/הפרטי

 התושבים לעיתים קרובות כאלה במקרים. שלו הפוליטיות המטרות את להשיג מנת על עסקיים

 החברה של לתפקיד מכרעת חשיבות יש במציאות כזו, לתפיסתםמהמהלכים האלו.  פגעיםהנ הם

. קבוצה העירוניות הממשל קואליציית של שותפותתוך הב ושל התושבים הפועלים בה האזרחית



06 
 

תושבים המשתתפים בתהליכים של שיתוף ציבור  משמעותית בתוך החברה האזרחית הינה

)2001 ,Stokerand  Mossberger ;Davies, 2003.( 

 

 הלוקחים חלקפרק זה סקר את המושגים השונים שתיארו את יחסי הכוחות בין השחקנים 

במארג הממשליות, כל זאת תוך תיאור ההתפתחות שעברו שיתופי פעולה אלו והשפעת כניסת 

השחקנים החדשים לתוך מארג המשילות. באופן רחב יותר, ניתן לחשוב על הביטויים השונים 

אליציות ממשל עירוניות, ממשליות, משילות ומשילות עירונית שנסקרו בפרק, ביניהם: קו

כרובדים וזוויות שונות של אותה תופעה והיא שיתופי פעולה בתהליכי קבלת ההחלטות בממשל 

 העירוני בין מגזרים שונים.

 

 יתוף ציבורש ב.

 

 דמוקרטיה השתתפותית

 

ברחבי העולם המערבי. חלק בעשורים האחרונים חל שינוי מגמתי בהתנהגות של דמוקרטיות 

מהשינויים ניתן לתלות בהתגברות המודעות של הציבור לזכויותיו ורצונו לקחת חלק פעיל יותר 

בתהליכי קבלת ההחלטות המשפיעים על חייו. לזאת ניתן לצרף את תהליכי הגלובליזציה 

ר לידע בעבאשר העולמיים ופיתוחים טכנולוגיים המאפשרים לאזרחים נגישות גדולה יותר מ

ויכולת השוואה לגבי דמוקרטיות במקומות אחרים בעולם. בנוסף, ניתן לזהות ירידה בהשתתפות 

הפוליטית המסורתית של האזרחים ובתפיסת האזרחים את אופי הדמוקרטיה הקיימת כפחות 

 ).    2002 ,וקסמן ובלאנדר ;2008 ,שיימן וגופר - אמינה ומייצגת מכפי שנתפסה בעבר (גולדמן

 

ביל להיחלשות הדמוקרטיה הייצוגית, החלה מגמה של התחזקות החברה האזרחית אשר במק

ראתה בדמוקרטיה הקיימת ככזו המשאירה את תהליך קבלת ההחלטות בשלמותו בידיהם של 

נבחרי הציבור ובכך ממדרת מהתהליך את האזרחים, שמצדם ביקשו לקחת חלק משמעותי יותר 

הליך קבלת ההחלטות במוסדות השונים. היחלשות תעל בקביעת סדר היום וביכולת להשפיע 

כניסה של החברה האזרחית ונתן את ההמוסדות המסורתיים של המדינה, יצרה וואקום שאפשר 

אפשרות לדרישת הציבור לפעול במסגרות דמוקרטיות, פורמאליות ובלתי פורמאליות בתחומים 

 ).Michels and De Graaf, 2010)שקודם לכן היו נחלתם הבלעדית של המוסדות הממשלתיים 

 

הדרישה המתגברת של הציבור להשתתף בתהליכם של קבלת ההחלטות ברמה הארצית 

והמקומית קידמה את הרעיון לפיו יש מקום לשינוי תפיסתי ולמעבר "מדמוקרטיה ייצוגית", 

שהייתה נהוגה במדינות המערביות לאורך המחצית השנייה של המאה הקודמת, "לדמוקרטיה 

שתתפותית", אשר בבסיסה עומד הרעיון של הרחבת ההשתתפות של הציבור במערכת הפוליטית ה

שיימן  -גולדמן ; Zittel, 2007והגברת היכולת שלו להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ציבוריים (

 ).2008 ,וגופר
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נטועים בדמוקרטיה של אתונה  (participatory democracy)שורשי הדמוקרטיה ההשתתפותית 

ביוון העתיקה, בתפיסה ליברלית שרצתה להבטיח דמוקרטיה של שלטון העם. הדמוקרטיה 

ההשתתפותית מקשרת בין ערכים דמוקרטיים לערכי מוסר ושואפת לקדם השתתפות, גדולה ככל 

יעל ). 2004, נויברגרת ובתהליכי קבלת ההחלטות (האפשר, של האזרח בשלטון, בעיצוב המדיניו

ישי, ניסתה לתמצת זאת למשפט אחד: "כל אזרח יכול, ואף חייב, אם רצונו בכך, בקביעת 

השתתפות זו היא חיונית לא רק מפני שהיא תורמת לאזרח עצמו,  ,ההחלטות שנוגעות לחייו

 ).2003שניתנת לו ההזדמנות לבטא את תלונותיו ומצוקותיו, אלא היא תורמת גם לקהילה" (ישי, 

 

ד לדמוקרטיה הייצוגית המסתפקת בתהליך בחירת נציגים אחת לכמה שנים בקלפיות, בניגו

הליכי תתהליך אשר מבקרי השיטה טוענים לגביו שאינו מספיק בכדי ליצור השפעה ממשית על 

קבלת החלטות (מכונה גם "דמוקרטיה לסירוגין"), הדמוקרטיה ההשתתפותית מבקשת לקיים 

ה השתתפות פעילה לאורך זמן של אזרחים ושיתופם באופן "דמוקרטיה מתמדת", אשר בבסיס

מלא בתהליכי קבלת ההחלטות. אחד הכלים המרכזיים של הדמוקרטיה ההשתתפותית הינו 

שיתוף הציבור, כאמצעי להגברת ההשתתפות של הציבור בתהליך קבלת ההחלטות ובהשפעה על 

 ). 2003ישי,  ;2004ההחלטות המתקבלות בסופו (נויברגר, 

 

התחזקות המודל של הדמוקרטיה ההשתתפותית מרמזת על כך שהחברה האזרחית הפנימה כי 

ניתן להשפיע על תהליכים ציבוריים והחלטות ציבוריות בצמתים רבים בדרך ולא רק בתקופת 

הבחירות לרשות המקומית או לממשלה. הדרך לעשות זאת היא באמצעות תהליכי שיתוף ציבור, 

 ).2003, מנוחיןאת במקום להביע מחאה בדיעבד (בלות ההחלטות וזהמתקיימים בזמן בו מתק

 

 שיתוף ציבור תהליכים של 

 

פרקטיקה של קביעת מדיניות כך " תפס תאוצה בספירה המחקרית ובהמושג "שיתוף ציבורככל ש

 . להלן מס' דוגמאות להגדרות המושג שיתוף ציבור:רבו ההגדרות והפרשנויות למושג זה 

 

 פעולה "מלמעלה". תכליתו הוא ,פוליטית השתתפות של אחרות מצורות בשונה שיתוף," .1

 ליחידים יאפשר אשר פומבי לדיון פורום וליצור החלטות מקבלי אל נגישות לטפח אפיקי

 .)2002, ובלאנדר וקסמן( "מדיניות בקביעת ולהשתתף השקפות ואינטרסים לבטא

לוקחים חלק בקבלת החלטות ביחס "תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור או פקידים  .2
 ).2003לנושאים הנוגעים לחייהם" (צ'רצ'מן וסדן, 

3. “Citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the 

redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from 

the political and economic processes, to be deliberately included in the future”      

                                                                                                       (Arenstein, 1969). 

                                                                                                                                     

4. “Public participation” encompasses a group of procedures designed to consult, 

involve, and inform the public to allow those affected by a decision to have an 

input into that decision” (Smith, 1983).                                                                       
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, ניתן לומר ששיתוף ציבור הוא תהליך שבו רשות בהסתמך על ההגדרות השונות של המושג

שלטונית (משרד ממשלתי, גוף שלטוני, רשות מקומית וכדומה) מציעה לציבור לקחת חלק 

המשפיעות עליו, גם אם אינם מומחים, נבחרי ציבור או בעלי תפקידים בתהליך קבלת ההחלטות 

הגדרה של צ'רצ'מן וסדן המדגישה אעשה שימוש בלצורך עבודה זו,  ברשויות השלטוניות השונות.

את חלקם של אלו שאינם נושאים בתפקידים רשמיים הבוחרים להיות מעורבים בצורות שונות 

 בתהליך קבלת ההחלטות.  

 

ת תהליך שיתוף הציבור יוזמת הרשות השלטונית והיא מנהלת את התהליך ואחראית על ככלל, א

מקורו הפעולות הנעשות במסגרתו. על כן, ניתן לאפיין את תהליך שיתוף הציבור כתהליך ש

תהלכי שיתוף ציבור שהחלו בעקבות דרישה בשנים האחרונות,  "מלמעלה למטה". יחד עם זאת

 שכיחים. יותר ויותרופכים להיות המהשטח ו/או לחץ ציבורי, 

 

בעוד שהמושג שיתוף ציבור מייחס מקום מרכזי לפעולה של הגוף המשתף, חשוב להסביר גם את 

המושג "השתתפות" אשר מהווה את החלק השני במשוואת תהליך שיתוף הציבור. "השתתפות", 

ונות של הציבור בהקשר של עבודה זו, יכולה להיות מוסברת כמונח המבטא את ההיענות והנכ

הליך קבלת החלטות אשר משפיעות על איכות חייהם. ללא השתתפות משמעותית תלקחת חלק ב

 נוספיםהליך אמיתי של שיתוף ציבור בתהליכי תכנון ובתהליכים תשל הציבור, לא יוכל להתקיים 

 ).2003, של קבלת החלטות (צ'רצ'מן וסדן

 

 הצדקות ומטרות שיתוף הציבור

 

מספר לא מועט של הצדקות לקיום תהליכים של שיתוף ציבור. בין הצדקות אלו ניתן למנות 

נמצאת ההכרה בכך שאנו חיים בחברה המורכבת מקבוצות מגוונות של אנשים, המחזיקים 

בתפיסות, מטרות ואינטרסים הנבדלים זה מזה. תהליכים של שיתוף ציבור, מכירים במורכבות 

בתהליכים של קבלת החלטות  ל הקבוצות השונותהזו ובעצם מאפשרים במה להשתתפות ש

 . )2008(אורבך,  לנושאים שונים המשפיעים על חייהן של אותן קבוצות הנוגעים

 

שלרוב, תהליכים של שיתוף ציבור מצמצמים התנגדויות הצפויות  בכךהצדקה נוספת טמונה 

שייכות אצל  למהלכים של שינוי המשפיעים על חיי התושבים, וזאת על ידי יצירת תחושת

 ;Wang ,2001הליך שיתוף הציבור (תהמשתתפים והכנסתם כגורם המשפיע על התוצר הסופי של 

Irvin and Stansbury, 2004  ; 2002, ובלאנדר וקסמן .( 

 

את האמון במערכת  משקמים ואף מגביריםלכל אלו מצטרף הרעיון שתהליכים של שיתוף ציבור 

 הגדלתמעצימים את כוח ההשפעה של השכבות החלשות יותר, על ידי בנוסף השלטונית ו

 A Guide to the ;1999 ,ופלאוט השקיפות בתהליך קבלת ההחלטות (ורנסקי, שחורי

Application of Public Participation, 2003 מנגד, מבקרי שיתוף הציבור יטענו שפרויקטים .(

של שיתוף ציבור דווקא לא מעצימים את התושבים המשתתפים אלא את הממסד, שכן הוא 
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מנטרל בעזרת תהליכים אלו כל התנגדות אופציונאלית ועדיין משאיר בידיו את ההחלטה בסוף 

 ).1997התהליך (בהם, 

 

שיתוף ציבור. ניתן  של מטרות לקיום תהליכים ב שלבנוסף, הספרות המחקרית מציגה מגוון רח

העברת ואספקת  ות החל ממטרות ממוקדות כמויעיקרתחת מספר מטרות  אותן לנסות ולרכז

מידע לבעלי העניין בפרויקט נשוא תהליך שיתוף הציבור, איסוף מידע ורשמים מבעלי העניין, 

תהליך קבלת ההחלטות וכלה במטרות פתרון בעיות על ידי תכנון משותף ושיתוף בעלי העניין ב

רחבות יותר כגון קידום ערכי דמוקרטיה, חיזוק החברה האזרחית ותמיכה ביוזמות מקומיות 

 ,A Guide to the Application of Public Participation, 2003; Mostertהמגיעות מן השטח (

2003.( 

 

 חסרונות אפשריים בשיתוף ציבור

 

שטמונים בתהליכי שיתוף הציבור, קיימים לא מעט שיקולים נגדיים מול היתרונות הברורים 

ת את התהליכים לקיום תהליכים אלו, שמצד אחד לעיתים מעמיסים קשיים על הרשות המקיימ

צד השני יכולים ליצור מצב המנציח את חוסר איזון הכוחות של השחקנים המשל שיתוף הציבור ו

 . השוניםהמעורבים בתהליכים 

 

היווצרות מצב של שיתוף יתר, א ים המוזכרים בספרות בהקשר של שיתוף ציבור הואחד הקשי

השתתפות ציבורית מופרזת גורמת לכך שהרשות המנהלית המשתפת מוצפת במידע רב  במסגרתו

(ולא בהכרח רלוונטי) המגיע מהתושבים הלוקחים חלק בתהליכי שיתוף הציבור עד כדי פגיעה 

. מצב זה מגביר את תעדוף לגבי חשיבות המידע הזורם אליה ביכולת הרשות המנהלית ליצור

לקבלת החלטות. מציאות כזו תוביל במקרים רבים לכך שהרשות  החשש מעיכוב תהליכים עד

המנהלית תבחר לנפות את רוב המידע שמגיע אליה מהציבור ותבחר להשאיר את המידע 

לחיזוק נוסף של המגזרים יגרום בהכרח  בנוסף הדברהמתבסס על חוות דעת של מומחים. 

לממן חוות דעת מדעיות על פני קבוצות חלשות יותר  םאשר יש בכוחו ממילאוהקבוצות החזקות 

 ).(Rossi, 1997 או כאלה הסובלות מקשיי התארגנות

 

מציינים את החשש מההשפעה שיש לחשיפת  רחביםמבקרי התיאוריות של תהליכי שיתוף ציבור 

לקבל  המשתפת על היכולת של הרשות המנהליתיתר של הציבור למידע הנמצא אצל הרשות 

לרשות המנהלית יש את הכלים להעריך סיכונים בתהליך קבלת שהחלטות נכונות. בעוד 

 קיימתו ההחלטות (גם בשל ההישענות על חוות דעת של מומחים), קיים חשש ממשי שיכולת ז

 .)2005(הר לב וחושן,  ברמה נמוכה משמעותית בקרב הציבור המשתתף בתהליכי השיתוף השונים

 

על  שיתוף הציבור של המשתתפים בתהליכי בהשפעה שיקול נוסף מתייחס לרמת האפקטיביות

פעמים רבות הציבור המשתתף בתהליכים אלו מקבל מעמד של  תהליכי קבלת ההחלטות.

מקבלי ההחלטות  את חלטות המתקבלות בסופו של תהליך אינן מחייבותממליצים בלבד והה

דינמיקה זו מובילה פעמים רבות לתחושות של אכזבה ואי שעורכים את תהליכי השיתוף הללו. 
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אותן התחושות של אכזבה מתהליך מכך, אמון אצל התושבים המשתתפים בתהליכים אלו. יתרה  

הגורם המשתף, עלולה להשפיע בצורה שלילית על  דיל יכושל או מכך שתוצאותיו לא אומצו ע

 ).1997(בהם,  שיתוף ציבור עתידיים יבתהליכהתנהגות המשתתפים 

 

עלויות הגבוהות הכרוכות הנוגע למימד נוסף , אי אפשר להימנע מהתייחסות להנאמר בנוסף לכל

השיתוף מול בקיום תהליכים של שיתוף ציבור, אשר גדלות ביחס ישיר להיקף ועומק תהליך 

 .)2002ובלאנדר,  וקסמןLowndes et al., 2001 ; הציבור (

 

הליך אמיתי של שיתוף הציבור תלבחון מהי הדרך הנכונה והיעילה ביותר לקיים  חשוב ,אם כך

ובד בבד שקלול  מצד אחד ליתרונות הברורים והמוכחים שיש לתהליכים מסוג אלו זאת, בשים לב

מציאת . התשובה נמצאת ככל הנראה במצד שני אלו מביאים עמםהשיקולים הנגדיים שתהליכים 

 ת האיזון בין השניים.נקוד

 

 מודלים של שיתוף ציבור

 

קיימים מודלים שונים של שיתוף ציבור, הנבדלים זה מזה בכמה מאפיינים עיקריים. במחקר 

הציבור שיתוף ההבדלים יכולים להיות מהותיים עד כדי כך שחלק מההגדרות יראו את תהליך 

 יסמנו כמטרה עיקרית ) ואילו חלק מההגדרות מבלי להתייחס לרמת שיתוף הציבורכמטרה ( עצמו

התוצאות של תהליך השיתוף. חשוב לשאול האם התועלת של שיתוף הציבור היא עצם את  אדווק

השתתפות אזרחים בתהליכים מסוג אלה, או שמא יש לייחס חשיבות גם לתרומה של תהליכים 

 לשיפור החברה האזרחית והדמוקרטית.אלו 

השוני בין המודלים טמון בין היתר בהבדלי התפיסות הבסיסיות שקיימות בנוגע לאופן בו 

הציבור, דרך עריכת סקרים  את החל מהמועד בו בוחרים ליידע ,ציבורתהליכי שיתוף מקיימים 

מכויות לתושבים. האצלה חלקית של ס סדנאות שיתוף, תכנון משותף ואףלא מחייבים ועד ל

(רשות  האם הוא חד סטרי מהגורם המשתף ,רימת המידעלכיוון ז מתייחסהבדל נוסף בגישות 

מדובר במערכת העברת מידע דו כיוונית, בה מא מקומית/חברה עסקית/ ממשלה) אל התושב או ש

 .מהתושב המשתףהגורם מעלה אל  גם בכיוון נעהמידע וההצעות לשיפור 

 

 של ארנסטיין מודל שיתוף הציבור

 

מתמקד במידת השליטה שיש  )Arnsteinארנסטיין (של  ציבורית"ה"סולם ההשתתפות מודל 

לציבור ובחלוקה מחדש של הכח בתהליכי שיתוף ציבור וברמת השיתוף. ארנסטיין מחלקת את 

יתוף או שיתוף "למראית חוסר שבין שחקנים לשמונה שלבים נפרדים הנעים הרמת השיתוף של 

העברת הכח אל הציבור. שיתוף ציבור אמיתי לפי ארנסטיין מוגדר כשינוי במבנה הכח עין" ובין 

גם  ובמסגרתומאפשר חלוקה מחדש של כח ועוצמה, ין האוכלוסיות השונות בעיר, ההקיים ב

וגעים לחייהם קבוצות חלשות (אשר לרוב מודרות מתהליכים אלו) יכולות להשפיע על תהליכים הנ

)Arnstein, 1969 .( 
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ארנסטיין מציגה מודל בן שמונה שלבים המחולקים לשלוש קבוצות משנה המכונות דרגות 

כח שניתן לתושבים בכל לשלו בהתייחסות עיקר החשיבות במודל של ארנסטיין הוא  השתתפות.

כח והשפעה וכלה , החל מהרמה הנמוכה ביותר של חוסר מציע המודלהשיתוף אותן  אחת מדרגות

ברמה הגבוהה ביותר במסגרתה מועבר כח רב לידי הציבור וכתוצאה מכך גם גדלה משמעותית 

 ). Arnstein 1969( יכולת ההשפעה שלו בתוך התהליך

  
  1969מתוך ארנסטיין • 

 

 מודל שיתוף הציבור של וילקוקס

 

סולם הדרגות של ארנסטיין מודל וץ איממדובר על של שיתוף ציבור.  אחרוילקוקס מציג מודל 

 שלו למודל בן חמישה שלבים:ל וושכל

 העברת מידע כלשהו מהרשות המשתפת לציבור. -)Informationמידע ( )1

 יש רצון של הגורם המשתף לקבל משוב מהציבור. –) Consultationהתייעצות ( )2

ם החלטות מתקבלות יחד עם השחקנים הלוקחי -)Deciding together"מחליטים ביחד" ( )3

 הליך שיתוף הציבור.תחלק ב

על של ההחלטות שהתקבלו על ידי הוצאה משותפת לפו -)Acting together"פועלים יחד" ( )4

 ם המשתף והמשתתפים בתהליך שיתוף הציבור.רוהג

 Supporting independent community"תמיכה באינטרסים העצמאיים של הקהילה ( )5

interests(-  (מקצועיים וכספיים) לקיום עצמאי של קבלת הרשות המשתפת מקצה משאבים

 החלטות בתהליכים שונים המשפיעים על חיי הקהילה.

 

וילקוקס מדגיש, שבניגוד למודל של ארנסטיין, הוא אינו מעדיף עמדה אחת על פני השנייה. 

העדפת העמדות תלויה בגורמים שונים כגון: כמות המשאבים, אופי השחקנים, הזמן בו בוחרת 

 .(Wilcox, 1994; 2003)שתפת להתחיל את תהליך השיתוף ועוד הרשות המ
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  1994 וילקוקס מתוך •

 

 מודל שיתוף הציבור של קומאר

 

. גישה זו הטיפולוגית הגישה המכונה הציבור לשיתוף מעט שונה גישהמציג  (Kumar)קומאר 

 של שונים סוגים שבעההמודל מציג  .הציבור מצד והפעילות ההשתתפות באופי מתמקדת

. המשתתף הציבור של הפעילות אופן פי על מאופיין מהם אחד כשכל ,בתכנון ציבור השתתפות

אזרח ובכך בעצם המודל מכניס אותם ה של המבט מנקודת מתוארים השונים ההשתתפות סוגי

 ). Kumar, 2002; 2007כצד פעיל בתהליך השיתוף (

 

 ללאהתושבים מקבלים מידע על התהליך  -השתתפות פאסיבית: שבעת השלבים במודל הם

התושבים מתבקשים למסור מידע נקודתי (לדוגמא ע"י סקרים).  -מתן מידעיכולת להשיב, 

ול על פי , אין מחויבות לפעהתושבים עם חיצוניים מקצוע אנשי של התייעצויות -התייעצות

המשתתפים תורמים משאבים כגון זמן  -השתתפות בתמורה לתקבול חומריהמלצות התושבים. 

 -השתתפות פונקציונאליתל). אוכ, כספי תשלום( חומרי תגמולמקבלים  והוצאות שונות ובתמורה

השתתפות התושבים משתתפים בתהליך בכדי להשיג מטרות מוגדרות שנקבעו על ידם. 

הליך ונעשית כיוון הזרימה הוא דו צדדי, ההשתתפות היא משלב מוקדם של הת -אינטראקטיבית

 ,תושבים של עצמאיות יוזמות על מבוססת ההשתתפות -הנעה עצמיתבצורה רחבה יחסית. 

 מקצועי. וידע משאבים להשגת נוספים גורמי עם שיוצרים שיתופי פעולה

 

שלושת המודלים שהוצגו בפרק זה, מציעים צורות שונות של הסתכלות לבחינת תהליכים של 

לנושא של מאזן הכוחות רב של ארנסטיין ווילקוקס נותנים משקל  שהמודליםשיתוף ציבור. בעוד 

בין הגורם המשתף ובין הציבור המשתתף, המודל של קומאר מתמקד דווקא באפיון צורת 

 ההשתתפות בתהליכי שיתוף הציבור. 

 

שונה על עולם שיתוף הציבור. גישה זו  הסתכלותגישתו החדשנית יחסית של קומאר מציעה 

הכח מתחלק  ושקל מהסתכלות על תהליך שיתוף הציבור כמשחק סכום אפס לפימעבירה את המ

, להסתכלות הרבה יותר גמישה ופחות האחרעל חשבון  האחדבין הממשל לתושבים ובהכרח 

 קונפליקטואלית ביחס למאזן הכוחות בין הצדדים בתהליך.
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 אפיון המשתתפים בתהליכים של שיתוף ציבור

 

שבה שיתוף הציבור מתקיים, רצוי להתייחס תחילה לשאלה מיהו על מנת לאבחן את המסגרת 

אותו "ציבור" הלוקח חלק בתהליך. האם הכוונה לכלל הציבור או רק חלקו? כיצד מחליטים מי 

הניסיון מלמד, שברוב  רי מבחינה מעשית לשתף ציבור שלם?מייצג את הציבור? והאם אכן אפש

כוונתו של הגורם הציבור כולו גם אם זה רצונו ו המכריע של הפעמים, לא יהיה ניתן לשתף את

מי הציבור  לשאול באותה המידה שבה חשובטעון, והמשתף. היות ומדובר במושג מרכזי 

ר אינו משתתף בתהליכים מיהו הציבור אש חשובה השאלההמשתתף בתהליכים של שיתוף ציבור 

 ).2015נגיד, אלו (

 

צריך להתמודד בתהליכים של שיתוף ציבור  עימום אחד הקשיים המרכזיילפי וקסמן ובלאנדר,  

של  תהליכים. לאחר שסקרו מספר של תושבים ושחקנים בתהליך הוא נושא חוסר הייצוג השוויוני

 –שיתוף ציבור הם זיהו שבאופן די מובהק, ברוב המקרים של תהליכי שיתוף ציבור, קיים  תת 

מסורתי בתהליכים אלו. קבוצות אלו ייצוג של קבוצות שלמות אשר לא לוקחות חלק באופן 

נשים ועוד (וקסמן ובלאנרד, , אקונומית נמוכה, קבוצות מיעוט-כוללות תושבים ברמה סוציו

2002.( 

 

קבלת החלטות  אינו משתתף בתהליכים של מהציבורמשמעותי מדוע אם כך קורה, שחלק 

יחידים  -ת על ידי בעיית "הנוסע החופשי" תופעה זו יכולה להיות מוסבר המשפיעות על גורלו?

מבינים שלא כדאי להם לקחת חלק בתהליכים של שיתוף ציבור, שכן אשר מקרב הציבור 

פירות הזמן ומשאבים אישיים, בעוד שהם יודעים שמ השקעה שלתהליכים אלו דורשים 

ורי נו, למרות שבחרו שלא להיות שותפים למאמץ הציבוהתוצרים של התהליך גם הם יה

 ). 2005גיא, ש(בנבנישתי ו

 

לפי אמנון בהם, אחד הגורמים המרכזיים לחוסר רצונו של הציבור לקחת חלק בתהליכים של 

שיתוף ציבור הוא לקחים שליליים מניסיונות שיתוף קודמים שכשלו. כישלונות אלו והטעם המר 

המשפיעים על  שהותירו אצל התושבים הובילו להתפתחות של אדישות בכל הנוגע לתהליכים

 ).  1997גורלם (בהם, 

 

העיוות מה שמקשה עוד יותר על ההתמודדות עם בעיית השיתוף החסר של חלק מהציבור הוא 

ובעלת תודעת  המעורבת בנעשה בסביבת שכבראותה שכבה של תושבים המובנה בתהליך לפיו 

 ,על כןבור. תיקח חלק גם בתהליכים של שיתוף צילרוב השתתפות אזרחית גבוהה היא זו ש

מתעוררת שוב השאלה האם גם השכבות החלשות יותר, שהתודעה ההשתתפותית פחות בולטת 

 ת חלק בתהליכים של שיתוף ציבור.קחאצלם, זוכות ל

 

לאפיין את השחקנים המשתתפים בתהליכים של  ןלניסיולמרות ההתייחסות הרבה שיש במחקר 

ועוסק בעיקר במאפיינים הכלליים של  ממדישיתוף ציבור, אפיון המשתתפים נותר די חד 

. אקונומי כו') ובתכונות המאפיינות אותם -המשתתפים (עיסוק, גיל, רמת השכלה, מעמד סוציו 

ההתייחסות לאפיון על פי אופי ההשתתפות של השחקנים השונים. חסרה את ספרות המחקרית ה
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חקנים הלוקחים חלק השאפיון חוסר זה מעלה שאלות חדשות הנוגעות למימדים נוספים של 

 . במחקר עד כה מספקת שלא קיבלו התייחסות , מימדיםבתהליכי שיתוף הציבור

 

 חסמים בתהליכי שיתוף הציבור

 

של משוא פנים) לעיתים  צבהיות ותהליך שיתוף הציבור הוא תהליך וולונטרי (זאת בכדי למנוע מ

ת אשר נהנות מכמות גדולה קרובות מופר האיזון בין המשתתפים ונוצרת הטיה לטובת הקבוצו

יותר של משאבים ואמצעים, ביניהם: ניידות גדולה, פנאי, שפה, השכלה, ידע וניסיון קודמים 

 ועוד.

 

, הם ריכזו את הגורמים ביצעובמחקר אמפירי שערכו לאוונדס, סטוקר ואחרים, כחלק מסקר ש

לחוסר השתתפות של תושבים בתהליכים של שיתוף הציבור. מבין הגורמים השונים שהועלו 

גורמים: חוסר עניין ציבורי, חוסר אמון במערכת ובנכונות שלה לשיתוף  מספרבולטים במיוחד 

הזמן אמיתי, חוסר מודעות בנוגע לאפשרות לקחת חלק בתהליכי קבלת החלטות וחוסר במשאב 

Lowndes et al., 2001)). 

 

תוצאות דומות התקבלו במחקר אמפירי שערכו יאנג וקלאהאן כמה שנים מאוחר יותר. בסקרים 

ערכו הם גילו שהחסם המובהק ביותר היה שוב מחסור במשאב הזמן ולאחריו הופיעו החסמים ש

לתהליך  של קידום אינטרסים אישיים של חלק מהמשתתפים, חוסר אמון בשלטון האחראי

 ,yang and Callahanשיתוף הציבור וחוסר ניסיון קודם בהשתתפות בתהליכי שיתוף ציבור (

2007) . 

 

לחסמים שמנינו עד כה, מצטרפים חסמים חברתיים ותרבותיים נוספים כגון: מחסור בהשכלה, 

חוסר מחסור בכישורים רלוונטיים (למשל היכולת לשתף פעולה למען מטרה או אינטרס משותף), 

ביטחון ביכולת העצמית של המשתתף, הון חברתי נמוך, גישה מוגבלת לערוצי מידע ומחסור בכסף 

(בשל הצורך להוציא כסף על נסיעות למקום המפגש, וויתור על שעות עבודה, תשלום על 

 ). ;king, 1998 Innes and Bohher, 2004; Irvin and Stansbury, 2004בייביסיטר וכדומה) (

 

, שחורי ופלאוט, מתייחסות גם הן לעניין החסמים של השתתפות הציבור בתהליכים אלו. ורנסקי

הן מצאו שלא כל הציבור שותף ושמטבע דברים קיימות קבוצות חלשות יותר וכאלה החזקות 

יותר. כך למשל במחקר השוואתי שהן ערכו בישראל נמצא, שבישובים המבוססים כלכלית מספר 

בתהליכים של שיתוף הציבור היה גדול בהרבה ממקומות המוגדרים התושבים שבחרו להשתתף 

 ).1999חלשים יותר מבחינה כלכלית (ורנסקי, שחורי ופלאוט, 
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 הון חברתי

 

קשור חשוב נוסף המתקשר ישירות לנושא של שיתוף הציבור על צורותיו ותהליכיו השונים  מדימ

ק מהו הון חברתי, אי אפשר מדויילמרות הקושי המצוי במחקר להגדיר ב מונח הון חברתי.ל

 .Fukuyama, 2001))להתעלם מהשפעתו על היכולת להניע תהליכים בחברה האזרחית 

 

החוקרים מסכימים שהון חברתי מתייחס במידה רבה לקשרים שיוצר פרט מסוים עם  מרבית

עם ארגונים  אם מדובר בקשר ובין יחידיםפרטים  מדובר בקשר עם הסביבה שלו, בין אם

 ,וקבוצות. בהתייחס לקשרים אלו ניתן גם לכלול את סך המשאבים הנמנים לזכות הפרט

המציבים אותו בעמדה חזקה יחסית לטובת השגת תועלות שונות, זאת בהשוואה לשאר הפרטים 

 ). 2013 ,באוכלוסייה מוגדרת ובכך מבדילים אותו משאר האוכלוסייה (שגיא

 

את השימוש במונח והסביר דרכו את החיבור לקולקטיב שמשמר הון  כללישרוברט פאטנאם 

חברתי ואת המניעים של פרטים בודדים להשתלב בחברה האזרחית. בנוסף הוא קשר בין עוצמת  

ההון החברתי לבין ההחלטה לקחת חלק משמעותי יותר בפעילות אזרחית ולבין היכולת של 

 ).Putnam, 1993(  כים של קבלת החלטות ברמות השונותעל תהליהקולקטיב והפרט להשפיע 

 

הלוקחים חלק באופן קבוע בתהליכים  אותם התושביםלעמוד על המאפיינים של  בעבודה זו אנסה

בנוסף אנסה לבחון מהם מרחב הציבורי. בולבחון את רמת השפעתם כשחקנים  של שיתוף ציבור

 בתהליכים של שיתוף ציבור. ,שוב ושוב ,לקחת חלקהגורמים אשר מובילים את אותם שחקנים 
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 מתודולוגיה : 2פרק 

 שיטת המחקר

 

 מטרתו לזהות ולאפיין אתהחלק הראשון  .מורכבת משני חלקיםעבודה זו של מטרת המחקר 

מבחינת תפיסת עולמם, רצונותיהם הן  המשתתפים בתהליכי שיתוף הציבור בכמה רמות:

המניעים שלהם והמאפיינים הכלליים שלהם הן מבחינת שאיפותיהם (הפוליטיות והאחרות), ו

וכו') והן מבחינת אופי וצורת ההשתתפות שלהם בתהליכי שיתוף רמת השכלה, מקצוע, גיל (

חדשה את אותם משתתפים תחת קטגוריה  לכלולניתן בחון האם למטרתו  השני,החלק  הציבור.

מקום לקבוצה ייחודית זו כקבוצה משפיעה בתוך מארג האם יש  ,של "משתתפים סדרתיים"

 המשילות העירונית ומה תפקידה העיקרי במארג זה.

 

שאלת המחקר עליה מנסה לענות העבודה הינה מי הם אותם "משתתפים הסדרתיים", מה 

 שיתוף ציבור?. מספר רב של תהליכיהמאפיינים שלהם ומה מניע אותם לקחת חלק ב

 

הם תופסים את תפקידם  וב אופןעל ה ,נקודת מבטם של המרואייניםדרך  ,ן ללמודמתוך הרצו

רמת השפעתם על את על המניעים שלהם וכיצד הם מעריכים  ,במסגרת תהליכי שיתוף ציבור

 בחרתי להשתמש בגישת המחקר האיכותנית ,הליך קבלת ההחלטות ברמת המדיניות העירוניתת

 . על עולמם של המרואיינים תבלתי אמצעיהמאפשרת לחוקר התרשמות מעמיקה ו

 

, ללקט וללמוד את התפיסות ואת ראיית העולם תחילהבמחקר האיכותני קיימת חשיבות גדולה 

ללא תיווך ובאופן  והנרטיבים השונים של השחקנים המשתתפים בתהליכים של שיתוף ציבור

תהליכים חברתיים ל להסיק מתוכו מסקנות בנוגעהתוכן שנאסף ו לנתח את ,ובהמשךישיר 

המחקר האיכותני לא מתיימר לחשוף את המציאות אלא לחקור מקרוב פרשנויות  גדולים יותר. 

שונות של אותה מציאות בעזרת איסוף מידע בדרכים שונות (למשל באמצעות ראיונות, תצפיות 

אות ואיסוף מסמכים) ובניית זיכרון חוויתי שיעזור לחוקר האיכותני לתאר ולהסביר את המצי

 ). 2001 ,בן יהושע -(צבר 

 

למחקר  )Denzin, 2000&Lincoln(ולינקולן דנזין  תו שלהגדרה, מציע לאמץ את אשר שקדי

לפיה: "מחקר איכותני הוא פעילות סיטואציונית המציעה נקודת תצפית למי שצופה על  האיכותני

החוקר האיכותני רואה בנרטיב אמצעי בעזרתו אנשים נותנים משמעות  ).2003העולם" (שקדי, 

לעצמם ולאירועים הקורים מסביבם. מחקר נרטיבי מתייחס לכל מחקר המבוסס על שיח או על 

 ). 2011מרזל,  -התנסויותיהם (ספקטורבנודע לדיווח מילולי של אנשים  

 

רים האיכותניים בכותבה שחוקרים בן יהושע, הטיבה להסביר את עבודתם של החוק -נעמה צבר 

תוך כדי התערבות מזערית ככל האפשר  ,איכותניים חוקרים דברים בתוך הקשריהם הטבעיים

יהושע,  בן - צברת שבני אדם מייצרים עבורן (בניסיון להבין או לפרש תופעות במונחי המשמעויו

אחת הביקורות על המחקר האיכותני היא שבשנים האחרונות היטשטשו יחד עם זאת,  .)2016

לבין תפיסתו כיצירה ספרותית  הגבולות המבדילים בין מחקר איכותני בתפיסה המסורתית שלו 

 ). 2011לכל דבר ועניין (אלפרט, 
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 כלי המחקר

 

וההתרשמות שלו  ניתוח החוויה האישית של המרואייןנרטיבי מאופיין קודם כל בהמחקר ה

מהמציאות. על מנת לדייק ככל האפשר את תהליך איסוף הנתונים, בחרתי להשתמש בכלי 

 המחקר של ראיונות עומק מובנים למחצה.

 

) משלבים בין השימוש General interview guide approachלמחצה ( ראיונות עומק מובנים

מישה כאשר הנושא והתחומים במבנה מסודר עם שאלות מוכנות מבעוד מועד לבין שיחה ג

    היא מינימאלית ככל האפשר הריאיוןמוגדרים מראש אך ההתערבות של החוקר במהלך 

)Patton, 2002 של תפיסת עולמם והחוויות האישיות  תיאור). כלי מחקר זה, מסייע לחוקר לקבל

של המרואיינים תוך שהוא נשען על המושגים שבהם הם עושים שימוש כדי לתאר את המציאות 

)Fontana and Frey, 2000.( 

 

 תהליך איסוף הנתונים

 

כאשר  כשעה,ראיונות עומק מובנים למחצה, שאורכם  12איסוף הנתונים התבצע באמצעות קיום 

ר הנוכחי היו כאלו שעמדו בשני קריטריוני סף מצטברים שנקבעו לצורך המרואיינים במחק

 ב( .ליכים משמעותיים של שיתוף ציבורשני תהב לכל הפחותהמרואיין השתתף  א(העבודה: 

המרואיין לא שימש בתפקיד נציג ציבור/נבחר ציבור במהלך השתתפותו בשני התהליכים 

. במהלך שלב הראיונות קיימתי שלושה ראיונות נוספים עם מרואיינים שהסתבר שלא 1הראשונים

 עמדו בקריטריוני הסף שנקבעו ולכן הם לא נכנסו למסגרת ניתוח הנתונים של עבודה זו. 

 

, נעזרתי בפרוטוקולים של ישיבות שהתקיימו הראשונים אל המרואיינים ילפניותיעוד קודם 

במסגרת של תהליכי שיתוף ציבור שקיימה עיריית ירושלים לאורך השנים האחרונות. 

הפרוטוקולים, שהכילו בין היתר את רשימת המשתתפים בתהליכים אלו, אפשרו לי לבצע סינון 

חות שני תהליכים ראשוני של המשתתפים  ולאסוף את השמות של המשתתפים אשר הופיעו בלפ

 שונים של שיתוף ציבור. 

 

טלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני. אמצעות הלמרואיינים ולמרואיינות נעשתה ב הפנייה

הסבר קצר על נושא עבודת  פוטנציאלייםלמרואיינים ה במהלך יצירת הקשר הראשוני ניתן

וכן נכונותם לקחת חלק במחקר. הראיונות  נקבעוש נבחנה עמידתם בשני תנאי הסףו המחקר

והתקיימו ברובם בבית קפה או בביתם הפרטי של  קותד 45-60כאמור ארכו בממוצע בין 

 . האישית המרואיינים, זאת בהתאם להעדפתם

 

 לייצר מגוון רחב ככל האפשר של מרואייניםעדיין ו מחדמור על ניטראליות שלעל מנת לנסות ו

כאשר  ",שלג-דגימת כדור"של איתור המשתתפים לפי שיטת  דרךהשתמשתי ב ,מאידך

                                                           
1

דרך בחירות למינהלים הקהילתיים או  השנים הפכו להיות נבחרי ציבור ברמה השכונתית,לרוב מדובר היה במשתתפים שעם  
  בחירות למועצת העיר ירושלים.דרך 
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, 2002( לראיין יהיה נכוןהמרואיינים היו אלו שהמליצו לי על אנשים נוספים שהם חושבים ש

(Patton. 

 

זה מזו  יםוכוללת משתתפים ומשתתפות הנבדל אוכלוסיית המחקר שנדגמה היא יחסית מגוונת

אוכלוסיית המחקר ו 30-75במספר מאפיינים. כך למשל טווח הגילאים של המרואיינים נע בין 

 הן מנשים והן מגברים.  תמורכב הייתה

 

השתתפות בשני על  ההשתתפות בתהליכים משמעותיים עמדסף לכמות הקריטריון למרות ש

ארבעה ן עמד על בי, הממוצע של התהליכים שבהם השתתפו המרואיינים לפחות תהליכים

  משתתף.כל תהליכים משמעותיים ל לחמישה

 

בנוסף, הרכב המרואיינים והמרואיינות היה מגוון גם ביחס למאפיינים נוספים כגון: רמת 

דתיות וכו'. עצם היותה של הדגימה מגוונת רמת השכלה, מצב משפחתי, מעמד כלכלי, הגדרת 

שונים ומגוונים של תפיסת המציאות  בדיםראת היקף המידע שנאסף וחושף  היחסית, מרחיב

 בקרב המשתתפים השונים. 

 

 אסטרטגיית ניתוח המחקר

 

מבין כלל הגישות השונות לניתוח נתונים במחקר איכותני, בחרתי להשתמש בכלי הניתוח של 

קיימת הסכמה בקרב החוקרים (. the grounded theory approach( תיאוריה מעוגנת בשדה

תיאוריה מעוגנת  שה המכונה המרכזיות לניתוח מחקר איכותני היא הגישאחת השיטות 

גלייזר  דייעל המאה הקודמת הגישה פותחה בארצות הברית במהלך שנות השישים של  בשדה.

ומטרתה הייתה לבחון תופעות חברתיות ולנסות להסביר אותן באמצעים תיאורטיים  ושטראוס

)Glaser and Strauss, 1967.(  

 

 שימוש בכלים של על ידי בעיקרגישת התיאוריה המעוגנת בשדה אוספת נתונים מהשדה הנחקר 

תית את הנתונים תצפיות, ראיונות ומסמכים שהוצגו לחוקר ולאחר מכן מנתחת בצורה שיט

 ).2001גבתון,  ;2016 (שמעוני, שנאספו

 

באופן שבו המרואיינים , שכן היא עוסקת אפיסטמולוגיתתיאוריה מעוגנת בשדה היא תיאוריה 

, 1967( סובייקטיבית הופכת לאובייקטיבית תופסים את עצם החוויה ובאופן שבו משמעות

Luckman and Berger( 

 

חוקרים כמותניים שפקפקו ביכולת של הגישה מצד הגישה, רובן  כנגדביקורות  עלובמשך השנים, 

גם מצד חוקרים איכותניים  שמעהנלייצר מחקר בעל תוקף, מהימנות ובעיקר אמינות. הביקורת 

שטענו שהמחקר האיכותני תלוי בהקשר ולכן מטרתו אינה לייצר ידע אובייקטיבי ולכן גם לא 

 ).Hallberg, 2006צריך לעמוד בקריטריונים של המחקר הכמותני (
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 מחקריתאתיקה 

 

מייל, הצגתי דרך הכאמור, תחילה יצרתי קשר עם המרואיינים בשיחת טלפון מקדימה או בפנייה 

להסכמה  תאםלהם את נושא המחקר וקיבלתי את הסכמתם המלאה להשתתף במחקר. בה

הנחנו אותי חתמו המרואיינים על הסכמה בכתב להשתתף במחקר לפי כללי האתיקה ש שניתנה,

 .)2001בן יהושע,  –(דושניק וצבר  בעבודתי

 

הקפדתי שלא לחשוף את שאלת  מול המרואיינים האופציונליים,במסגרת ההתקשרות הראשונית 

לאורך  של המרואיינים את דרך המחשבה לא להשפיע או לכווןש , זאת על מנתהמחקר המפורטת

וכדי למנוע מצב בו המרואיינים מנסים לרצות אותי ולענות על השאלות בצורה אחרת  הריאיון

מכפי שהתכוונו בתחילה. טרם התחלת הראיונות, קיבלתי את אישורם של המרואיינים להקליט 

את הראיונות לצורך התמלול שלהם ולעשות שימוש במידע שיעלה בראיונות, כמובן בכפוף 

הסכימו למרות שמרבית המרואיינים כי  ,נות. כאן המקום לצייןלאישורם לאחר תמלול הראיו

לבסוף שלא להשתמש בשמם האמיתי של  החלטתי, שמם במסגרת העבודהאת  צייןשא

  .על מנת לנקוט במשנה זהירות ואלו הוחלפו בשמות בדויים המרואיינים

 

 הזווית הרפלקסיבית

 

ובייחוד בשלב קיום ראיונות העומק, הקפדתי להיות מודע  לאורך כל תהליך איסוף המידע

י המשלב באופן אופיו של מחקר איכותנ בשלהן לנושא זה חשיבות גדולה לנוכחותי בתהליך. 

ל החוקר על ידי מפגשים אישיים ולרוב פנים מול פנים, והן משום שהנושא שמעשי את המעורבות 

שיתוף הציבור בכמה רבדים במסגרת עסקתי בנושא מסוימת, היות ו ברמההנחקר קרוב אליי 

 עבודתי בעיריית ירושלים.

 

של חלק  או עמדתם בשל מודעות זו, בין אם לפרקים הסכמתי או לא הסכמתי עם תפיסתם

מהמרואיינים, הקפדתי להסוות את דעותיי ואת נוכחותי כמה שיותר בעת קיום הראיונות וזאת 

 עתי על מהלך איסוף הנתונים.ורה מרבית את השפצמצם בעל מנת לצ

 

למרות ההיכרות הטובה שיש לי עם הנושא והעובדה שבחלק מהמרואיינים אף אני סבור כי 

הראיונות שקיימתי , התזה שלי תאחרת עוד קודם לתחילת כתיבת עבודנתקלתי בהזדמנות זו או 

ואופן הניתוח שלהם משקפים במלואם את תפיסת עולמם ודעותיהם של המרואיינים 

בו עוסקת  תהליכי שיתוף הציבור, עולםאת והמרואיינות ולא הושפעו מתפיסותיי או מהיכרותי 

 עבודה זו.
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 ניתוח הראיונות

 

. בשלב בכלי הניתוח של תיאוריה מעוגנת בשדה כאמור, בשלב ניתוח הראיונות נעשה שימוש

הראשון לאחר שתמללתי את הראיונות, קראתי שוב את כל הראיונות על מנת לאתר את הנושאים 

המרכזיים המופיעים בהם. בשלב הבא קיבצתי את הנושאים שחזרו על עצמם בראיונות לרשימה 

 תמות. 22של 

 

 .תמות) -(מטא על - משפחות של קטגוריות קבוצתכמה תמות להשלב הבא כלל איסוף של כל 

ת בראיונות לגורמי הממסד המשתפים ולחוויית המשתתפים בממשק עם גורמי יולמשל התייחסו

רתית של תהליכי שיתוף ו"ראייה ביקהמקצוע בעירייה קובצו לקטגוריית על אחת שנקראה 

ההתייחסויות של המרואיינים לאכזבה שלהם מרמת ההשפעה שלהם על  ובאותו האופן ציבור"

תהליכי שיתוף ציבור וקבלת החלטות והרצון שלהם לשנות את המציאות הזו קובצו לקטגוריית 

לבסוף, קיבצתי את כלל על שנקראה "זרע הפורענות של השתתפות בתהליכי שיתוף ציבור". 

 עשריםעל ו -קטגוריות שש נושאים מנחים,  לושהים המורכב משעל, לתרש -התמות והקטגוריות 

   .)1להלן תרשים מס' (תמות ושתיים 

 

לקחת חלק במספר החליטו , ומגוונות שמסיבות שונות ,תושביםצוהר לעולמם של  פותחמחקר זה 

ואף לשנות את מעמדם הציבורי ולהפוך  רב של תהליכים של שיתוף ציבור ומאבקים ציבוריים

. תיאור החוויה האישית של המרואיינים דרך ראיונות העומק, מאפשרת מתושבים לנבחרי ציבור

בעולם של שיתוף הציבור  וחושפת תופעה ייחודית חדשה המרואיינים עולםהבנה מעמיקה של 

 ."משתתפים סדרתיים" בתהליכים של שיתוף ציבור והיא
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 : ניתוח הממצאים3פרק 

 

  לניתוח תמות וקטגוריות ע :1מס'  תרשים

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2המרואייניםאפיון כללי של 

 

 שנים, 55מהראיונות שקיימתי עולה כי הגיל הממוצע של המרואיינים והמרואיינות עמד על 

ואילו גילו של המרואיין המבוגר ביותר שנה  30כאשר גילה של המרואיינת הצעירה ביותר עמד על 

. חמש מבין המרואיינים והמרואיינות היו נשים ושבעת האחרים היו גברים, שנה 72עמד על 

כולם/ן נשואות ונשואים ובעלי משפחות. כלל המרואיינים והמרואיינות בעלי תואר ראשון לפחות 

כאשר רובם/ן בעלי תואר שני. שלושה מבין המרואיינים והמרואיינות הינם אנשי חינוך, חמישה 

ות חופשיים (עריכת דין, אדריכלות, ייעוץ) ושניים מהם עוסקים בתחום מבניהם עוסקים במקצוע

 התוכנה והמחשוב.  

 

                                                           
 לגבי המרואיינים נוסף טבלה ובה הפירוט מכילה )82-83עמודים ( 2נספח לפרטים נוספים יש לגשת ל 2

 

 

כגורם  אמון
השפעה 
קריטי 
 בתהליך

 

ראיה ביקורתית של תהליכי 
 שיתוף ציבור

 (פיזי) של המתכננים מהשטח  ניתוק.1
 ) של המתכננים מהשטח (רגשי ומנטלי ניתוק.2
 פחד לאבד את הסמכות המקצועית.3
 ממסד ובאנשי המקצועחוסר אמון של התושבים ב.4
 של המתכננים בתהליכי השיתוף חוסר תום לב.5
 לא שיתוף ציבורזה יידוע ציבור .6

הכרה בתהליכים חיוביים 
בתוך שיתוף הציבור לאורך 

  השנים

 הציבור שיפור בתהליכי שיתוף.7
 אמון בוני םתהליכי.8
בתהליכי ציבור ההמינהל הקהילתי כפלטפורמה למעורבות .9

 שיתוף ציבור
 bottom( היענות לתהליכים שהיוזמה שלהם באה מהשטח.10

up( 

 תושבים במרחב הציבורי  של תהליכי התנגדות.13
 ממאבק ציבורי אל שולחן התכנון.14

משינוי 
תכנית 
לשינוי 
כללי 

 המשחק

כניסה לתהליך מתוך 
 קונפליקט

רמת ההשפעה של 
 המשתתפים 

 השתתפות מוצלחת בתהליך לא מוצלח.15
 מוצלחת בתהליך לא מוצלח לאהשתתפות .16
17. 

של השתתפות  זרע הפורענות
 בתהליכי שיתוף ציבור

 

תהליכי 
  טציהופקוא

 

דרכים להתמודדות מול 
 הגורמים המשתפים

 התבצרות בעמדות אופוזיציוניות .11
 אימוץ ערכים ממסדיים על ידי המשתתפים בתהליכים.12

מרמת השפעה נמוכה על תוצאות  כתוצאה תחושת פספוס.18
 התהליך

 תסכול שמגדיל מוטיבציה להתערבות.19
 לנציג ציבור כי שיתוף ציבורממשתתף בתהלי.20
 הדרך היחידה להשפיע באמת  -נבחר ציבור.21
 "משתתפים סדרתיים" בתהליכים של שיתוף ציבור .22
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והשוני שקיים בין המרואיינים, נראה כי המכנה המשותף לרוב המרואיינים הוא  גיווןלמרות ה

בכך שהם מחזיקים בתפיסת עולם דומה המתקשרת לתודעה אזרחית גבוהה. המרואיינים, ללא 

יוצא מן הכלל, חלקו מאפיין בולט, שבהמשך יסתמן כגורם חשוב בהחלטות שהם קיבלו לגבי 

שיתוף הציבור בהם השתתפו ובחיים בכלל. מאפיין זה הינו הדרך שבה בחרו לפעול בתהליכי 

כעובדה מוגמרת לא לקבל ש והחלטתםהרצון להשפיע על הסביבה שלהם, הקרובה והרחוקה, 

המרואיינים עצמם, העריכו את רמת ההשפעה שלהם  ,, גם אם לעיתיםדברים שקורים בסביבתם

 על האפשרות לשנות את המציאות כנמוכה מאוד. 

 

חשוב נוסף המשותף לרוב המכריע של המרואיינים הוא הון חברתי גבוה. מאפיין זה  מאפיין

מתכתב עם הרצון של המרואיינים והמרואיינות להגדיל משמעותית את רמת ההשפעה שלהם 

לל, לגבי בתהליכי קבלת החלטות, בין אם במסגרת תהליכים של שיתוף ציבור ובין אם בכ

חיי על משפיעים על חייהם ואשר ים למרחב הציבורי ונושאים הקשורהחלטות המתקבלות ב

 תושבי העיר. 

 

ככלל, ניתן לחלק את המרואיינים לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה כוללת את  

קיבלו החלטה להפוך ממשתתפים בתהליכי שיתוף ציבור לנבחרי במרוצת הזמן המרואיינים ש

קבוצה השנייה כוללת את המרואיינים שבחרו ציבור ברמה השכונתית במינהלים הקהילתיים. ה

להישאר תחת הכובע של משתתפים בתהליכים של שיתוף ציבור, בין אם כחברי ועדות במינהלים 

 הקהילתיים ובין אם כתושבים רגילים ללא תפקיד פורמלי או ציבורי. 

 

לא היו אלה  בהמשך ישיר לכך, נראה כי אצל הרוב המכריע של המרואיינים שהפכו לנבחרי ציבור,

אספירציות פוליטיות גדולות שהביאו את המשתתפים להחלטה להתמודד על מקום במינהל 

הקהילתי, אלא ההבנה שהדרך הטובה ביותר להגדיל את יכולת ההשפעה שלהם היא על ידי קבלת 

 תפקיד פורמלי בוועד המנהל של המינהל הקהילתי. 

 

כי קבוצת מרואיינים זו, למרות שאינם מציינים זאת מפורשות,  ,לבסוף, מתוך הראיונות ניכר

רואים בעצמם קבוצה ייחודית ומקצועית הלומדת ומשתכללת מתהליך לתהליך, כזו המחזקת את 

לפי חוץ ובנוסף מגדילה את ההון האזרחי שלה ואת רמת ן כוכ בתוכההקשרים החברתיים 

ים. זאת, ניתן היה ללמוד, מכך שבתוך ההשפעה שלה על תהליכי קבלת החלטות במרוצת השנ

קבוצה זו, כל אחד מהמשתתפים ידע להמליץ לפחות על שני משתתפים נוספים מתוך קבוצת 

 המשתתפים שאותם ראיינתי, כמשתתפים רציניים שיהיה נכון עבורי לראיין במסגרת עבודה זו.

  

וע ומקבלי י המקצהתושבים לבין גורמוצר המפגש בין נהמרחב הציבורי הינו המקום בו 

אינטרסים של כל צד. בשנים המפגש זה לעיתים קרובות יוצר התנגשות בין הצרכים ו ההחלטות.

האחרונות התרחב אימוץ המודל לפיו החלטות שנוגעות למרחב הציבורי ושיש להן השפעה על חיי 

להביע את  התושבים, יתקבלו במסגרת של תהליך שיתוף הציבור אליו מוזמנים התושבים על מנת

 הליך ועל תוצאותיו. תולהשפיע על הדעתם 
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כאמור, ישנם מודלים שונים לקיום תהליכים של שיתוף ציבור והצלחת התהליכים מבחינת שני 

הצדדים מושפעת ממספר רב של פרמטרים, ביניהם רמת האמון השוררת בין הצדדים, רצינות 

 ם. וכוונות הצדדים וגם המאפיינים של המשתתפים בתהליכי

 

בו נפגשים האינטרסים של שני הצדדים, המשתף  מרחבת בהקיימת זה יציג את המורכבופרק 

והמשתתף ובנוסף ינסה לעמוד על הסיבות השונות שהובילו קבוצה של אנשים להשתתף פעם אחר 

ולהשפיע על החלטות המתקבלות בנוגע למרחב בו פעם בתהליכים של שיתוף ציבור במטרה לנסות 

 הם חיים. 

 

שעברו המרואיינים החל מהפעם הראשונה בה החליטו  את התהליכים השונים בנוסף, הפרק יציג

הן מבחינת  רבים נוספים,לקחת חלק בתהליך של שיתוף ציבור, דרך השתתפותם בתהליכים 

מה  פי שנראהכתהליך הלמידה שלהם והן מבחינת השינוי שעברו במסגרתו, תפיסתית וארגונית. 

רמת ההשפעה שלהם כתושבים לנסות ולהגדיל את  רצוןהמרואיינים הוא השעל פי רוב הנחה את 

 . בו הם חיים מרחב הציבורילתהליכי קבלת ההחלטות המתקבלות בנוגע על 

 

 

 שיתוף ציבורשל ראשונה בתהליך לההחלטה להשתתף 

 

כדי להבין את המשמעויות השונות שיש להשתתפות בתהליכים של שיתוף ציבור, חשוב יהיה 

לנסות ולהבין תחילה כיצד ומדוע תושבים מן השורה מחליטים יום אחד לצאת מביתם ולהקדיש 

ידית ובסביבה מרחב הציבורי בסביבתם המהנוגעות למזמנם על מנת לנסות ולהשפיע על החלטות 

 הרחוקה יותר. 

 

הרגע או  ההסיבמהראיונות שקיימתי עולה כי לא תמיד המרואיינים ידעו להצביע במדויק על 

יבור, כפי שניתן ללמוד מתשובתו של להשתתף בפעם הראשונה בתהליך של שיתוף צ שגרמו להם

  :יאיר

 

לקראת ערב ירדתי במדרגות של באחד הימים  זה קרה מאוד במקרה,"

חדר המדרגות של הבניין ומולי עלתה שכנה מהקומה הראשונה, פניתי 

(שורה משיר ידוע) והיא אמרה לי,  "מה יש לך גברת לוין"אליה ואמרתי לה 

הו לא תאמין מה יש לי, העירייה רוצה לסלול לנו כביש מאחורי הבית, 

מע לי הגיוני, שלחי לי על זה נתתי לה כרטיס ביקור, אמרתי לה, זה לא נש

, חודש וחצי מאוחר יותר כבר הקמנו בשכונה את אימייל והמשכתי לדרכי"

 )יאיר.     (ן פארק המסילה"ע"הועד למ

 

ומרואיינים נוספים, היו מרואיינים שכן הצליחו להצביע במדויק על הסיבות לכך  יאירלעומת 

ותולים את ההחלטה להשתתף בפעם הראשונה בתהליך כזה במאפיינים אישיים ובאופי החינוך 

 הבאים של כמה מהמרואיינות:שקיבלו מבית. על כך ניתן ללמוד מהדברים 
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שגרירה, חברת כנסת היא הייתה  ,בשם אסתר הרליץ"הייתה פעם אישה 

הייתי סטודנטית היה איזה כנס או הרצאה והיא כש .ועוד כמה דברים

העולם מתחלק לשני סוגי אנשים, "עמדה שם ודיברה והיא אמרה 

המתנדבים והלא מתנדבים ושהמתנדבים תמיד יתנדבו ואני שייכת לזן הזה 

על מעט מאוד של האנשים. יש כל כך הרבה דברים בעולם שקורים ורק 

מהם אני יכולה להשפיע אז לפחות על אלו שאני יכולה להשפיע אני יכולה 

 )חנהלנסות בכל כוחי".     (

 

גנת ' בחברה לה72אני עושה את זה כבר המון שנים. זה התחיל בשנת "

כפת לי ממה שקורה . אני חושבת שפשוט אהטבע ומאז אני בעניינים האלה

כפת לי. אני מרגישה צורך או מחויבות אז אני עושה את אמסביבי, פשוט 

) D.N.Aאי (.אן.דימההתנהלות שלי. אולי משהו דפוק בזה, זה פשוט חלק 

 )צהלה( ".   שלי

 

"קודם כל אני חושבת שמעורבות זה משהו שמוטמע בי מאוד עמוק. אני 

 ל הוא הטמיע בי את האהבה לטבע. אני זוכרת אותו כותב"זוכרת את אבי ז

המגדלים הראשונים  מכתב לארץ, עדיין גרנו באנגליה, על מגדלי וולפסון,

בירושלים. אז זה מוטמע בי עוד מילדות. אבל אני חושבת שבאיזשהו שלב 

אני אמרתי לעצמי אם אני אסתכל לילדים שלי בעיניים אני רוצה להיות 

מסוגלת לומר להם שעשיתי כל מה שיכלתי על מנת להציל את היער (יער 

 )חמדהרמות)".   (

 

הן החלו להשתתף בתהליכים של שיתוף ציבור   ןשבגינ הסיבותתולות את  שלוש המרואיינות

בהן להשפיע על סביבתן הקרובה  וברצון שטבועבתכונות שמאפיינות אותן נוך שקיבלו בבית, יבח

או הרחוקה. למאפיינים אישיים אלו יש חשיבות גדולה שכן הם מתקשרים ישירות  לתודעה 

 אזרחית מפותחת, נושא שיקבל התייחסות בצורה מפורטת יותר בהמשך העבודה.  

 

קבלת ההחלטה להשתתף בתהליך הייתה פנייה נקודתית כגורם שהוביל לסיבה נוספת שהועלתה 

בעיקר בשל הניסיון והידע  ,תהליךל צטרףשל תושבים לאותו משתתף בבקשה ממנו לה

להצטרף  הוביל אותומה  אהודלטובת הצלחת התהליך. כך מתאר  עימו יכול להביא משתתףשה

 :ורלתהליך שיתוף ציב

 

"האמת היא שפנו אלי בשל הידע שלי סביב נושאים תכנוניים ובשל מקצועי 

אנשים יהיו כאלו שיצביעו עלי כמומחה לתולדות אם תשאל כמתכן ערים, 

השכונה ונתתי לנושא הזה הרבה שעות והרבה חומרים על ההיסטוריה של 

השכונה, על החומרים, על התפיסה התכנונית, על הערכים של שכונה. 

הרבה בזכות הידע שלי אבל גם בזכות המקום, שאני מרגיש אחריות אישית 

 )אהודר גם בהווה וגם בעתיד".    (לאופי של השכונה גם ביחס לעב
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מאבק שכונתי שהחל כנגד תכניות בניה ב שלו השתתפותה ה דווקאיתלכך הי הסיבה דודאצל 

 :התנגדות נמרצת של התושבים על אף ,בשטחים ירוקים שעיריית ירושלים קידמה

 

לה של התושבים כנגד התכנית מטה פעו"באותה התקופה הייתי חלק מ

שיש תכניות דומות לבנייה במקומות אחרים בעיר אם זה זיהיתי . הבניה

ואז יזמתי הקמה של  פתוחגבעת משואה, יער גילה, יער ירושלים ומצפה נ

פורום של נציגים של תושבים מהשכונות הללו שכל אחד מהם היה עסוק 

אבל היה המון מכנה משותף וניסינו לפעול יחד כנגד המתקפה  .במאבק שלו

במפגשים של שיתוף ציבור עם נציגי העריה והשתתפות הזו כולל השתתפות 

 )דודועדות שונות בעירייה ובמשרד הפנים".    (וב

 

הראשונה להשתתף בפעם  תםי עם המרואיינים סביב הסוגיה של החלטבמהלך הראיונות שקיימת

והאם  של דבר לא באמת ברור בדיוק מה תהיה התוצאה בסופובתהליך של שיתוף ציבור, כאשר 

נסיבות שהובילו את שבון, גיליתי שקיים מנעד רחב של בח ויילקח דעתם ורעיונותיהם

י העירייה או ל ידשנעשה עלעוול  ת נגדלטה זו. אצל אחדים הייתה זו תגובהמשתתפים לקבל הח

סביבה הקרובה אליהם, אצל חלקם רצון פנימי להשפיע על סביבתם, אחרים ל בסמוךברשותה 

 גבי כמה מהם הם פשוט נענו לפניה אליהם שביקשה את השתתפותם. התגלגלו לכך במקרה ול

 

כאמור, למרות הגיוון הרב בסיבות שהובילו את המרואיינים להשתתף בתהליך מסוג זה בפעם 

ואשר ניתן לקשרו עם תודעה אזרחית  ןחבר ביניההראשונה, ניתן בכל זאת להצביע על קו ברור המ

החליטו שלא  ,על אף הנסיבות הדומות בהשוואה אליהם,ש אחרים תושביםמפותחת יותר משל 

 לקחת חלק בתהליכים של שיתוף ציבור.

 

 

 ציבורראיה ביקורתית של תהליכי שיתוף  -"מי מפחד משיתוף ציבור"

 

מוזכרים  ,מלבד היתרונות הברורים שבו על קיום תהליכים של שיתוף ציבור,כאשר מדברים 

בספרות גם החסמים המלווים תהליכים אלו. אחד החסמים נוגע לכך שהיות ולרוב הגורם 

המשתף הוא הממסד עצמו, הבחירה לגבי מתי מה ועד כמה, היא באופן תיאורטי נחלתו של 

המשתף בלבד. כמובן שהמציאות, בעיקר בשנים האחרונות מראה תמונה מורכבת יותר אך הגורם 

היטיבו לתאר את החוויה  חמדהו יאיר). 2002ובלאנדר,  וקסמןקיים בתהליך (חסם זה עדיין 

  .שלהם מהמפגש עם גורמי המקצוע בעיריית ירושלים

 

"אם ניקח למשל את הסיפור של פארק המסילה, בעוד שאנחנו חיים בשטח 

הזה ומשתמשים בו לצורך של מעבר והולכי רגל בין השכונות וגרים בשטח 

יושב מהנדס העיר ואגף  ה(הקומה שב  4או יותר נכון קומה  הזה, העירייה

עות "של כיכר ספרא מסתכלת עליו מתצלומי אוויר ומתב תכנון עיר)

ומלמעלה זה נראה כמו אזור חיץ, כמו חצר אחורית וכמו גבול בין השכונות 

 )יאירוכנגד התפיסה הזו היינו צריכים להילחם".      (
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מטעם העירייה הרבה פעמים בכלל לא היו  מתכנניםה"אנחנו רואים ש

ובכלל לא מתייחס  משוטחבשטח. כלומר הם רואים מפה ומצגות והכל 

לטופוגרפיה ומתכננים אמורים להתייחס לדבר הזה. ככה נוח להם להציג 

רק מי שגר במקום  את זה למקבלי ההחלטות בצורה שמתאימה להם.

למשל כיווני רוח, פינות  לפעמים יודע את הדברים הקטנים והמשמעותיים,

חמד קטנות ורעשים. לדוגמא בקצה של מחלף גולדה, היה גדר יער חי והוא 

מה שסינן לתושבים את הרעש מהכביש. במסגרת העבודות על עמק 

הארזים כרתו אותו, עכשיו התושבים חיים מעל מחלף מזהם שרמות הרעש 

   ."את הרובד הזה בכלל לא רואים במשרדים שלו גבוהות מאוד. המתכננים

 )חמדה(

 

סביבה ם את הותופסי הם חוויםהאופן שבו פער גדול בין  ת תמונה שלמדברי המרואיינים מצטייר

ר את השטח בצורה מניחה את הדעת. לבין הפקידות שלכאורה מקבלת החלטות מבלי להכי שלהם

מספיק את השטח, הם לעיתים גם העירייה לא מכירים גורמי ההרגשה היא שלא רק שהפקידות ו

ינים עד הסוף את גודל המעמד של קבלת ההחלטות שהם עושים שבאופן מעשי משנה במלא 

מול  את החוויה שלו אהודומשפיע על חייהם של תושבי השכונה או העיר כולה. כך למשל מתאר 

 אחד מתהליכי שיתוף הציבור בו לקח חלק:  פקידי העירייה במסגרת

 

הליך שיתוף ציבור ת"במסגרת החברות שלי בוועדה הפיזית, הובא לפתחנו 

של הרחבת חניון שערי צדק. לדעתי עם כל החשיבות של בית החולים זו 

הייתה תכנית שמזלזלת בירושלים כעיר בירה ופוגעת קשה מאוד בפנתאון 

הלאומי בהר הרצל ובבית הקברות הצבאי , מוכיחה על חוסר ההבנה עד 

ל אנשי התכנון בירושלים שכנראה לא מבינים את גודל האחריות הסוף ש

 )אהוד(  .הלאומית המוטלת עליהם"

 

קיים בהכרח התושבים המשתתפים בתהליכים של שיתוף ציבור מביאים איתם לתהליך ידע שלא 

אצל המתכננים ואנשי המקצוע שמקיימים את התהליכים הללו. ההיכרות הטובה שלהם עם 

מקרוב למול מקרים בהם הגורם המשתף לעיתים אפילו לא השטח בו הם חיים ואותו הם מכירים 

ביקר בשטח, מדגישים עוד יותר את החשיבות שבהשתתפותם של התושבים בתהליכי שיתוף 

 הציבור השונים. 

 

בה מתייחסים הגורמים לרמת הרצינות  תנוגעה נוספתטענה  עולהך הראיונות שקיימתי מתו

 אמתיותלתת תשובות ו מוכנים לתהליך הגיעשלהם ל יכולתול המשתפים וגורמי המקצוע לתהליך

ויות את החו חמדהו אהוד יםכך מתאר .העולות במהלך התהליך ומנומקות לשאלות המשתתפים

 גורמי המקצוע העירונייםמו לא פעם מהמתכננים ולגבי עומק התשובות שקיבל והתובנות שלהם

 במסגרת תהליכי שיתוף הציבור: תכניות לתושבים שבאו להציג 

 



37 
 

"לפעמים ההרגשה היא שאתה נמצא במערכון של הגשש: שואלים את 

אותן השאלות ונותנים את אותן התשובות ומסמנים וי על התהליך. אף 

תראה, "אחד לא באמת התייחס לשאלות של הציבור בצורה מעמיקה 

ושואל מה הגבולות של  בא לערב השיתוף ציבור שאליו הוזמן ושבת

מהמתכנן שבא להציג את התכנית  אני מצפההתכנית ולמה הם נקבעו כך, 

בפני השכונה שייתן לו תשובה תכנונית ולא יגיד שזה בגלל שמתכננת 

המחוז קבעה את הקו הזה כך. אם האדריכל היה מתאר תהליך של היו 

כמה חלופות ושמתוך השיקולים השונים נבחר הגבול הנוכחי זה יותר 

 )אהוד.    ("ציבורמכובד ורציני, אחרת זה מעורר חשדנות של ה

 

צוות תכנית אב לתחבורה הגיעו פעם לפגישה עם תושבים במינהל "

אנשים מהצוות שבאו מטעם העירייה להציג את הקו  שלושההקהילתי. 

וי ולא העתידי של הרכבת הקלה וישבו מולנו כאילו באו רק כדי לסמן 

ק הם התגוננו. ההרגשה הייתה שהם באו ר ןבאמת כדי להקשיב. רוב הזמ

המון הערות לגבי הדבר הזה היו תושבים הכדי להגן על הבייבי שלהם ולנו 

במקביל: חניונים, חניוני אוטובוסים, תחנת קצה שרצו כמה תכניות  היוכי 

של הרכבת הקלה ואנחנו לא הקלנו עליהם וביקשנו מהם להביא בפנינו את 

 )דהחמהתמונה הכוללת".    (

 

המגיעים להציג בתהליכים של על ידי גורמי המקצוע  לרמת העומק של התשובות הניתנותניכר ש

ניתנו  בהםמסוימים במקרים שיתוף ציבור ישנה חשיבות גדולה בעיני הציבור המשתתף בתהליך. 

וחוסר רצינות , חוו חלק מהמרואיינים תחושות של זלזול למשתתפים הסברים לא מספקים

 הליך ותוצאותיו. תהלתרום להצלחת יכולתם כלפי ו כלפיהם

 

תהליכי שיתוף ציבור של קיום של אימוץ והרחבת ההחל תהליך האחרונות למרות שבשנים 

הדי אן אי האירגוני  לומר שהנושא חלחל עמוק דיה אל תוך קשהוהטמעתם בקרב גורמי המקצוע, 

 נראה כך ,המשתתף בתהליכי השיתוףבר בצורה טובה מספיק החוצה אל הציבור ובהתאם לא ע

 .  חלק מהמרואייניםדבריהם של לפחות לפי 

 

"יש פקידות שמרגישה מאוימת משיתוף ציבור, אנחנו בעלי הידע, לנו יש 

את הידע המקצועי, את הניסיון, זה אנחנו לא אתם, אתם אל תלמדו אותנו 

 )יאיר(    ."איפה צריך לעבור קו אוטובוס, איפה להתקין גינה ולא שום דבר

 

סמכות גורם שהוא בעל הכ שהפחד לאבד את המקום הוא מרואייניםאותם המתקבל אצל  רושםה

את המצב  הנציחגורמי המקצוע שעובדים בה לאת עירייה ומעודד את ההבלעדית והמקצועית 

מוכנים לוותר הם לא ומצד שני מצד אחד הם לא מוכנים לשתף את הידע שנמצא אצלם . הקיים

 התושבים.מנת להרוויח מידע יקר ערך שנמצא אצל  עלעל חלק מהסמכות שלהם 
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של גורמי המקצוע העירוניים אל המתכננים הפיזיים  לטענתה על היחס הלקוי חמדהכך מספרת 

  :בשכונות שהם אלו שאמונים על העברת המידע ושמירת הקשר עם התושביםבמינהל הקהילתי 

 

למתכננת  העירייה הרבה פעמים לא רואה לנכון לשלוח אצלנו בשכונה,"

אני עוד לא מדברת על  השכונתית בקשות לתכניות שרלוונטיות לשכונה.

, זה שיתוף ציבור אלא רק יידוע של גורם מקצועי בתוך המינהל הקהילתי

הרבה פעמים נוצר מצב שאנחנו מגלים לחלוטין במקרה  .ממש אבסורד

הו גדול כמו בית כנסת או חניון לאוטובוסים שיש בקשה לתב"ע אפילו מש

יש הרבה מיזמים שהעירייה כן מעורבת בהגשת התכנית בקצה השכונה. 

 )חמדה(    ."עליה ויש לשכונה מקום להשפיע

 

בפקידי הציבור המרואיינים לגבי חוסר האמון שלהם מרבית ניתן לומר שקיימת הסכמה בקרב 

נכונות שלהם לקבל את ההבנה החוסר ו המזלזל היחסכאשר הדגש הוא על , ובגורמי המקצוע

שלא כל הידע והפתרונות נמצאים אצלם ושיש ערך מוסף גדול מאוד לשימוש בידע שנצבר אצל 

 הציבור שלרוב חי ומכיר את הנושא מקרוב. 

 

יש את הציבור, שבשכונות רבות בירושלים יש לו חוסר אמון גדול כלפי "

ת או מתקשה בלבנות את האמון מחדש. העירייה והעירייה גם לא יודע

תנסה להגיש היתר בנייה בעירייה ותראה כמה זמן זה לוקח, תנסה להגיש 

זו עיר  ו אוטובוס ותראה כמה זמן זה לוקח.בקשה לשנות מסלול של ק

גדולה מדי ועירייה שהיא מאוד מסובכת, מאוד בעייתית, שבהרבה מקרים 

תהליך שבעצם שני הצדדים מתנהלת כמו שבא לה. אנחנו מדברים על 

מגיעים אליו בחוסר אמון גדול, שני הצדדים לא מאמינים לאף מילה 

 )  יאיר(   ".ומתייחסים בביטול אחד לשני

 

את חווית הממשק שלו עם אנשי המקצוע בעירייה חוזרת על עצמה בצורה  יאיר הדרך בה מתאר

דומה אצל מרואיינים נוספים המדגישים את הקושי בלשכנע את הפקידים ומקבלי החלטות 

בעירייה להקשיב לתושבים, לפעול יחד איתם ולהתנהל איתם בגובה העיניים. על משבר האמון 

 :דודשל תן ללמוד מדבריו בין הצדדים ני

 

התקיים  ,2014הגדולה בתחבורה הציבורית בעיר בשלהי  לקראת הפעימה"

מפגש ובאמת היו שם גורמים בכירים של העירייה ושל משרד התחבורה 

ש במקומונים הייתה התייחסות של נציגי העירייה על "ושל אגד. באותו סופ

כך שבאותו מפגש הוצגו הבקשות של התושבים באמצעות המינהלים 

פעם אחת  ם הבקשות. כלומר הם שיקרו פעמיים,או הוצג יישוהקהילתיים 

בזה שהיינו שותפים למהלך ופעם שנייה בזה שלכאורה אנחנו הסכמנו או 

והוא אליו. זה היה מקרה מאוד קיצוני  ביקשנו משהו שאשכרה התנגדנו

העמיד באמת בסימן שאלה את כל הכנות והנכונות של המערכת לשתף 

 )דוד(    .באמת את הציבור"
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ר על משפיעות באופן ישיהשהוא לרוב הגורם שמאשר ומקדם תכניות  ,בין הממסד המתח שנוצר

שחלה בשנים האחרונות ברמת המעורבות  תעצמותדית, לבין ההחיי התושבים ועל סביבתם המי

 אינו תורםלהם תפקיד רשמי ושאינם נבחרי ציבור,  אין שבאופן פורמאלי לרוב ,של תושבים

 לצמצום חוסר האמון השרוי בין שני הצדדים. 

 

בידי היזם נמצא "לצערי העירייה עובדת והתהליכים עובדים כאשר הכח 

. בכל תהליכי התכנון הרשימה בסוף לקח בחשבוןנהוא זה ש ודווקא התושב

שהוא  ,בעיר משום מה העירייה תמיד תלך עם היזם ותשכח את התושב

. זה גם במידה רבה מובנה בוועדה וחשבוןולו היא חייבת דין  התושב שלה

מגיש ואילו נקרא, כשיש יזם זה נשמע חיובי  המקומית, תראה איך זה

 )אהודהמתנגד".     ( נקרא הבקשה והאזרח הוא תמיד

 

רוצה  שמצדומעלה סוגיה חשובה לדיון, הנוגעת לאינטרסים המנוגדים לכאורה בין היזם  אהוד

שחושש להיפגע מהשינויים הצפויים. ומהפרויקט למקסם את הרווח שלו לבין התושב המושפע 

ורק לאחר  היזם ם שלצרכילו לתת מקום מרכזי יותר לרצונות לרוב מעדיפהלדבריו,  ,העירייה

 .לשמוע את הציבור ולראות אם ניתן להתחשב בבקשותיו מכן

 

 לגבי איכות התהליכים וכוונותיהם של גורמי המקצוע ושל המשתתפים שנידונה מלבד השאלה

ולאמות  הראיונות שקיימתי עולה עניין נוסף הנוגע לטוהר המידות מתוך, בתהליכים השונים

בסופו של יום, אותם גורמים הם אלו  ,של גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות. כאמור המוסר

איזו רמה לשתף את הציבור בתהליכי קבלת שמקבלים את ההחלטות האם לשתף ואם כן ב

 ההחלטות. 

 

"לפני כמה שנים קידמו תכנית בניה גדולה פה בשכונה אבל אם אתה רואה 

את הבית מעבר למקום בו אנחנו יושבים אתה יכול לראות שהוא חריג 

מאוד בנוף מבחינת הגובה שלו ואחוזי הבינוי שלו, אפילו יש יוזמה של 

נוי בינוי לבניין הזה מרוב שהוא חריג. בכל מקרה אדריכל אולי לעשות פי

החליט מי שהחליט לא לפתוח את הנושא לדיון ציבורי אבל אני אומר לך 

שזה היה שטח של מישהו בכיר במערכת התכנון אז אתה מבין מה אני 

 )אהוד(    אומר".

 

ההחלטות, , ניתן להבין מדבריו שבתהליכי קבלת צורה מפורשתלא אומר זאת ב אהודלמרות ש

לרבות בהחלטה האם בכלל לשתף את הציבור בהחלטות אלו, מעורבים לעיתים אינטרסים 

 אף גובלים בפלילים.  ר ראויות ולפעמים כאלו אשר אולי אישיים שלא מתיישרים עם אמות מוס
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טענה זו, נשמעה גם מצד מרואיינים נוספים שמעלים חשש ברמות שונות בנוגע לטוהר המידות של 

את הרגשת חוסר האמון שחש באותה  גרשוןההחלטות בדרגים השונים. כך מתאר  מקבלי

 3לתהליך התכנון של "פרויקט הולילנד":התקופה ביחס לגורמי המקצוע ונבחרי הציבור בנוגע 

 

"אני חושב שכיום כמעט שאין פעילויות של תכנון ופיתוח שלא נלווית להם 

ובשחיתות הזו יש לי מוטיבציה גדולה להילחם. אם  ברמה כלשהי שחיתות

ניקח את תכנית ספדי כדוגמא, הטענה שלי שמה שעמד מאחורי התכניות 

הזו זה השחיתות, אולי אפילו זרוע של פרשת הולילנד. נגד השחיתות הזו 

צריך לדעת איך לעבוד, אם זה במאבקים ציבוריים ואם זה בדרישות 

 )גרשוןציבור".    (לשקיפות דרך תהליכי שיתוף 

 

למדתי זה קצת עצוב לי אבל אני יכולה לומר לך שלאורך השנים בעיקר "

התושבים הפקידים ובעלי שלא לסמוך יותר מדי על מה שאומרים לנו 

, אפילו נבחרי הציבור שאומרים בחדר סגור משהו אחד בעירייההתפקידים 

 )חנה.    ("מעלות 180 -ואז משנים את דעתם ב

 

בנוגע לרמת האמון הנמוכה בגורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות נשמעים  חנהו גרשוןשל  דבריהם

ברורים ביותר ומעלים תהיות לגבי תהליך שיתוף הציבור עצמו והיכולת לקיים תהליך כזה 

 בסביבה נטולת אינטרסים אישיים. 

 

"תראה, אחד המאבקים הציבוריים המתסכלים ביותר היה נגד פרויקט 

בור. הקמנו אז גם להוביל לתהליך של שיתוף צי לא הצלחנו הולילנד שבו

, אני עצמי עברתי בין השכונות ועד הפעולה של דרום מערב ירושליםאת 

בגילה, קטמונים ועוד כדי לגייס את הפעילים ופעלנו ביחד אבל בסוף כמו 

שאתה יודע זה לא הצליח ובנו את הולילנד במתכונת הנוכחית שלו. וזה 

כי עד היום אני רואה את זה מול העיניים כמעט מדי יום. מתסכל מאוד 

לאורך כל הדרך עוד בזמנו הייתה הרגשה שנעשים דברים לא ראויים 

במחשכים ובאמת אז אח"כ אחרי כמה שנים התברר לי ולכולנו שלא הכל 

 )צהלההיה נקי בתהליך שם".    (

 

ל קריאת תיגר על טוהר המידות חלק מהמרואיינים נשמעו קולות ש בחשוב לציין שלמרות שבקר

של גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות, זו אינה דעת רוב המרואיינים, שגם אם חשבו כך או הרהרו 

 במהלך הראיונות שקיימתי עימם.   נתנו ביטוי מילולי לכךבנושא בינם לבין עצמם, לא 

 

(אולם  שני הצדדיםהבסיסית של נדבך מרכזי להצלחת תהליכים של שיתוף ציבור נוגע להנחה 

שהצדדים מגיעים לתהליך בתום לב ובמטרה שהתהליך יהיה  בצורה רבה יותר של המשתתפים)

                                                           
מדובר במתחם מגורים שקיבלת את השם הולילנד. המתחם נבנה על רכס גבוה מול שכונת מלחה ובולט באופן חריג בקו הרקיע  3

באזור. במהלך השנים הועלו טענות שונות בנוגע לעניינים של שוחד שניתן למקבלי החלטות" ולכשרות" התהליך בכל הנוגע לאחוזי 
 על השטח חלק מהטענות אף נמצאו נכונות בביית משפט.   הבנייה הגבוהים שניתנו ליזמים לבניה
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, לא הבסיסי הזה במשוואת האמון בין הצדדים החלקאפילו . מסתבר, שאמיתי, פורה ומוצלח

 :ראובןהתקיים בחלק מהתהליכים, כך לפחות לפי דבריו של 

 

כדי להילחם בנו  ,(לשכת מהנדס העיר) בעירייהארבע "אני יודע שבקומה 

התושבים טענו שאנחנו קבוצה של תושבים הזויים ושאנחנו לא מייצגים 

מוחלט של כל הכפר  זה שקר מוחלט. היה קונצנזוס כמעטואת רוב הכפר. 

ראש העיר  מאחוריי. אבל בעירייה אנשי המקצוע מול  והי (עין כרם) והם

 ) ראובן( עשו דה לגיטימציה לתושבים ולי".   

 

תוף לגבי חוסר האמון השורר בין הצד המשתף לבין הצד המשתתף בתהליכי שי גרשוןגישתו של 

לתפיסתו היזמים והעירייה אינם מגיעים בתום לב לתהליכים של . הציבור מרחיקת לכת עוד יותר

היא אחת, ללמוד על הלך הרוח בקרב הציבור ולנצל ההידברות ושיתוף הציבור. מטרתם מבחנתו 

 את המידע הזה על מנת שפר את מצבם בשלב הבלתי נמנע של ההתנגדויות.

 

עורך  ,כשהוא עוסק בתכניות גדולות כמו תכניות אב ,"הצד הממסדי היום

כמה מפגשים והוא קורא לזה שיתוף ציבור. עכשיו, אני לא יודע אם זה אכן 

ש בזה מידה של פיקציה, כי הגורמים שרוצים לקדם טוב לציבור או שי

אז הם שומעים את הלך הרוח  ,זה שהם עושים שיתוף ציבור ל ידיתכנית ע

ם אפילו משפרים ה ,שחק מוקדם לגבי שלב ההתנגדויותוזה נותן להם מ

את המצב שלהם לקראת ההתנגדויות. כלומר בעיני הציבור לא הרוויח 

 )גרשון( בסוף הדרך אלא רק הפסיד"   

 

 למימד, מדגישים עוד יותר את ההשפעה החשובה שיש גרשוןו ראובןאותם תיארו  התהליכים

א אמון, אפילו הבסיסי ביותר, יהיה ציבור. ללהתהליך שיתוף של  האמון על ההצלחה או הכישלון

 יצליח להניב בסופו גם תוצרים משמעותיים. ליך שיתוף ציבור אמיתי שהתל הגיעל קשה מאוד

 

 של שיתוף הכוללות מהדרגות הנמוכותהחל , רמות שונות ישנןלתהליך שיתוף הציבור כאמור, 

התושבים במהלך קבלת  ידוע ציבור ועד לרמות הגבוהות הכוללות שיתוףברת מידע חד כיווני ויעה

הגורם המשתף  על  ל ידימהשלבים המוקדמים ואף הקצאת משאבים מקצועיים עכבר ההחלטות 

  ). Arnstein, 1969;Wilcox, 2003מנת לסייע לתושבים להגדיל את כוחם בתהליך (

 

מרבית  שחוזר בדבריהם שלבמהלך הראיונות שקיימתי, עלה באופן בולט במיוחד תיאור 

נמוכה שהם חוו בתהליכים השונים שבהם השתתפו. הציבור הרמת שיתוף ומתייחס להמרואיינים 

 רמת השיתוף באחד התהליכים בהם השתתף: הרגשתו לגבי את דודכך מתאר 

 

אבל בשיתוף ציבור  ,דוע והשקיפותימבלי לפסול את החשיבות של הי"

אמיתי לציבור יש חלק משמעותי בקבלת ההחלטות בהתלבטויות וכו'. 

, אלא הציגו בפניו "say"בתכניות שהוצגו שם לציבור לא היה כל כך 

אבל שהציבור לא היה שותף להם. זה היה "עלק"  ,הישגים של העירייה
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באים  שיתוף ציבור ולא שיתוף ציבור אמיתי כמו שלפחות אני תופס אותו.

אבל גם שם לדעה של  ,ומציגים דברים לציבור עוד לפני שהם מוגמרים

הציבור יש משקל לא רב אם בכלל. בין אם בגלל העיתוי המאוחר או 

ם להתקדם עם הפרויקט לא נותנים האילוצים לא מאפשרים או הלחצי

 )דוד(   ."הזדמנות לקבלה של דעת הציבור

 

, שמתארים חוויה גרשוןו אהודחיזוק לכך שלא מדובר במקרה בודד ניתן למצוא גם בדבריהם של 

 דומה של יידוע הציבור מבלי יכולת להשפיע על התהליכים שבהם השתתפו:

 

"תראה לדוגמא תהליך שקורה עכשיו, שאני חושב שעיריית ירושלים או 

במידה רבה אפילו משקרת, אולי אני  )הרשות לפיתוח ירושליםהרל"י (

קצת בוטה, ואומרת שיש פה תהליך של שיתוף ציבור בעצם כופים איזשהו 

רעיון מוגמר. הם באים לתהליך השיתוף עם יועצים שלטעמי אומרים את 

 )אהוד(   . "משלמים להם רוצים שהם יגידומה שאלה ש

 

"לגבי שיתוף ציבור אם לסכם מבין רוב המפגשים שהשתתפתי בהם, והיו 

לא מעט כאלה, אז ההרגשה שלי שלעיתים קרובות מדי מדובר במשחק 

מכור שהגורם המשתף בא עם התשובות מוכנות לפני התהליך, מול ציבור 

 )גרשוןשהוא ברובו די אדיש".     (

 

מעניין לראות שהתושבים המשתתפים לאורך זמן במספר תהליכים של שיתוף ציבור מתארים את 

היחסים המתמשכים שלהם מול הגורמים המשתפים כיחסים שנעים בין קושי לתת אמון, דרך 

זלזול ועד למצבים של חוסר אמון מוחלט וכעס רב על הגורם המשתף. במצבים כאלה, קשה מאוד 

יש השפעה רבה על הסיכויים של אמון בין הצדדים לבניית ה. אמיתיציבור  לייצר תהליך שיתוף

 .של התהליך התהליך שיתוף ציבור להצליח לייצר תוצאות טובות ומועילות בסופו

 

 

 "תזוזות בהלך הרוח במסדרונות העירייה"

 

, הרווחת בקרב המרואיינים התפיסהעל אף למרות חוסר האמון הגדול בין העירייה לתושבים ו

ניתן לזהות בשנים האחרונות תזוזות מצד העירייה לכיוון של שקיפות ושל ניסיונות להניע 

תהליכים של שיתוף ציבור במגוון תחומים כדוגמת תכנון פארק עמק הצבאים, הקמת גינות 

הסדרי חניה חדשים בשכונות התייעצות מקדימה לפני כינון קהילתיות, תכנון גינות ציבוריות, 

 ספים. ובנושאים נו

 

מתארת כמה הופתעה לטובה מההזמנה שקיבלה מהעירייה להשתתף בתהליך שיתוף  רננהכך 

 :גן משחקים בשכונה שבה היא גרה הקמת ציבור לגבי
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שקיבלנו באופן מפתיע מאוד  כ ,אני חושבת שזה היה לפני ארבע שנים"

תהליך שיתוף ציבור בנושא של תכנון גן קחת חלק בהזמנה מהעירייה ל

ציבורי, גן מרטון, גן קטן וחמוד על דרך בית לחם שהיה לו תקציב עירוני 

להחליף בו את המתקנים וזה היה אחד הגנים שבהם עיריית ירושלים 

הליך של שיתוף ציבור. אז קיבלנו הזמנה דרך תביקשה מיוזמתה לקיים 

ה כיפי אבל גם אירוע תכנוני וטכני המינהל ובעצם הם ארגנו אירוע שיהי

ובו הם הראו לנו מה יש שם בפועל (המתקנים הישנים) והם הזמינו גם את 

הם הזמינו אנשים  להציע לשמוע ולבחור בחלופות. ,כל מי שהיה שם באזור

מבית מדיור מוגן לאנשים מבוגרים, הם הזמינו בעלי עסקים מדרך בית 

ינו ממש מגוון רחב של אנשים".    לחם ותושבים מהשכונה וכשהגענו הי

 )רננה(

 

ביותר על חיי התושבים והמשמעותית הישירה בישראל יש את ההשפעה  לרשויות המקומיות

כמעט בכל תחומי החיים ביניהם: חינוך, תשתיות, מרחב ציבורי, תרבות, רווחה ועוד. כנגזרת 

מדיניות ראש העיר והנהלת , אשר הוא המבצע בפועל את מכך, רמת ההשפעה של הפקיד הציבורי

היטיב לתאר זאת יאיר  ).2005(ישי, ה ובממשק גדול יחסית עם התושביםהעיר ואשר נמצא בחשיפ

 בראיון שקיימתי איתו:

 

אנחנו הבנו מהר מאוד שחשוב מאוד ליצור ערוץ הידברות מול גורמי "

המקצוע בעירייה. באחד מימי השישי עשינו ביחד עם סטודנטים מבצלאל 

שקראנו לו מסלול קיפוד, מסלול שחיבר שכונות שונות בין שני קצוות  טיול

פסי הרכבת והזמנו את מהנדס העיר ואת הצוות שלו לבוא למקום הזה. 

בהתחלה הם נרתעו וסרבו אך לבסוף החליטו שהם מגיעים לסיור כאנשים 

פרטיים חלק הגיעו עם עגלות וילדים, חלק לבד וחלק עם הכלבים שלהם. 

איש, הורים וילדים והם כולם  150הייתה קהילה אדירה, היו הערך באירוע 

צעדו אתנו במסלול הזה. והלכנו בשטח שבו העירייה מתכננת לעשות את 

הכביש. זה היה אולי למעשה השיתוף הראשון. זה לא היה שיתוף ציבור 

כמו שזה היה לשתף את הממסד במה שהציבור מרגיש ורוצה. זה היה 

גורמי רב קשינוי מאוד גדול ואני חושב שיצר גם שינוי באירוע אחד שיצר 

הכתובת לשינוי בסוף מקבלי ההחלטות בעירייה שהיא המקצוע ו

 )יאיר".    (החלטות

 

הפקידות הציבורית וגורמי מול  לשיתוף הפעולה ולערוץ הידברות טובישנה חשיבות מכרעת ואכן, 

עול לפלשתף פעולה עם התושבים,  שלהםנכונות הכוונה היא בעיקר בנוגע לכאשר . המקצוע

נושאים בעלי השפעה על חיי התושבים לתהליכים של  מולם ולהיות מוכנים לפתוח שקיפותב

 שיתוף ציבור.
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 בגישה שלשהם הרגישו בשנים באחרונות  היחסי את השינוי ,גם הם ,מתארים ראובןו שלומית

כלפי התושבים ובנכונות שלהם לפתוח נושאים לדיון ציבורי ולקיים  חלק מאנשי המקצוע בעירייה

 על חלקם תהליכים של שיתוף ציבור אמיתי:

 

תהליך שיתוף ציבור שאנחנו יזמנו בנוגע למצב המדרכות "במסגרת 

, בשכונה כשעשינו את הסיור על המדרכות עם העירייה ועם המינהל

ת קודמות מול גורמי מקצוע מניסיון העבר הלא מוצלח שחוויתי בהתנהלויו

ע שיהיה לא נעים ולא "נציג מאגף שפ שיבוא הייתי די בטוחה בעירייה,

שבא להקשיב והרגשתי ראו הוא היה מאוד נעים  לשמחתי קשוב אבל

שהוא בצד של התושבים ובאמת הופתעתי לטובה מהנכונות ומהגישה 

 )שלומיתהחיובית לשמוע ולנסות ליישם את ההצעות שלנו".      (

 

הייתה תכנית להציב צינורות מים גדולים באמצע הכפר והגיחון לקחו "

חברה חציונית והיא הובילה את התהליך הזה מול המתנ"ס והתושבים, זה 

היה משהו כמו לפני שנתיים. היה תהליך יחסית טוב למרות שהיו לי 

 חשדות ורמת אמון יחסית נמוכה בגיחון אבל הרגשתי שהיה תהליך מכובד

 )ראובן(    .וגם התחשבו בהצעות שלנו במידה יחסית"

 

לפיה בשנים  ,בהסתמך על העדויות העולות מתוך הראיונות שקיימתי, אפשר לזהות מגמה

האחרונות נוטה העירייה לאמץ מדיניות המבקשת להתנהל בשקיפות גדולה יותר מול התושבים 

הנושאים בהם היא מוצאת לנכון לקיים תהליכים של שיתוף ציבור מול מנעד ומרחיבה את 

 התושבים. 

 

 -כפי שתיארתי בחלק של הסקירה הספרותית, שורשי שיתוף הציבור התחילו כבר לפני למעלה מ

שנים. במהלך התקופה הזו השתכללו המודלים של התהליכים והכלים בהם נעזרים על מנת  40

 משמעותיים וטובים.  הליכי שיתוף ציבורתלקיים 

 

כיום ישנן בישראל עשרות חברות שמתמחות בניהול תהליכים של שיתוף צבור עבור גופים 

ציבוריים ופרטיים. הכנסת גורם שלישי כגון חברה חיצונית המתמחה בקיום תהליכים של שיתוף 

שתף ציבור, שתהיה ניטרלית ככל האפשר (יש לזכור שמי שבסוף שוכר את החברה הוא הצד המ

משמעותי ות קלף וולות המסגרת של השיתוף) יכולה להוהוא זה שלעיתים גם מגדיר לה את גב

הלוקחים חלק  ,המשתף והמשתתף ,בבניית האמון בין שני הצדדיםו בשינוי כללי המשחק

חיצונית שנבחרה לקיים החברה היתרון הגדול שהושג בשילוב של ה על יאירמסביר כך  בתהליך.

 :עבור העירייה הציבור בנושא תכנון פארק גונניםהליך שיתוף תאת 

 

בגלל משקעים  מביאים איתם המון כעס בעירייה מצד אחד הפקידים"

, מצד שני גם התושבים באים שונים ומפגשים קודמים עם חלק מהתושבים

טעונים מאוד ולנו היה ברור שחייבים גורם מתווך בסיפור הזה. באמת, 

בנושא של פארק גוננים היה מתווך כזה, שבבחירתו היינו מעורבים גם 
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אנחנו התושבים, חברת מודוס היא זו שנבחרה, ויאמר לזכותם שהם ידעו 

שחק הקשוח שלנו ומצד מצד אחד להכיל אותנו ואת העצבים שלנו ואת המ

 )יאיר(   . "שני לתווך את הצד של גורמי המקצוע אלינו בצורה טובה יותר

 

מספר לא קטן של חוויות שליליות  במשך הזמן צבר , שכפי שהוזכר בציטוטיו הקודמים,יאירגם 

יכול לזהות שלקח בהם חלק,  העירייה בתהליכי שיתוף ציבור חוסר אמון מול גורמיתחושה של ו

הליכי שיתוף תעל מנת לקיים  ,כלים שבהם עושה העירייה שימוששינוי לטובה באיכות ובסוג ה

 ציבור כמו למשל שכירת שירותי חברות המתמחות בניהול תהליכי שיתוף ציבור. 

 

 נרחב יותראימוץ צעדים בוני אמון מסוג אלו יכולים להצביע על השינוי שהעירייה עשתה לקראת 

לשינוי חיזוק של כינון תהליכי שיתוף ציבור בנושאים המשפעים על ציבור התושבים שלה. 

 :צהלהו אהודדבריהם של מצוא בניתן ל מצד הגורמים המשתפיםהמתואר 

 

"היה בבית הכרם תהליך שיתוף ציבור יוצא מן הכלל בנושא של הסדרי 

בשיתוף עם תהליך באמת טוב שהוביל המינהל הקהילתי  חניה בשכונה,

הגורמים המקצועיים בעירייה ולא חשוב בכלל מה הנושא או מה התוצאות 

בסוף התהליך. אני גם לא אומר שהתהליך צריך לתת לי כתושב את כל מה 

גם התושבים עוברים תהליך חשיבתי במסגרת התהליך של  ,שאני רוצה

בד צריך להיות מכובד כדי שאני כמשתתף יוכל לכ ואשיתוף הציבור אבל ה

 )אהוד(   .את ההחלטה שלו"

 

"אתן לך דוגמא של תהליך שיתוף ציבור טוב שהעירייה יזמה יחד עם 

המינהל הקהילתי שלקחתי בו חלק לאחרונה. זה היה בנושא של ואדי 

והפיכתו לפארק. במסגרת הדיונים האלו היה רצף של  האזבסטונים

כלות) נתנה פגישות עם התושבים, כאשר בצלאל (האקדמיה לעיצוב ואדרי

את הליווי המקצועי יחד עם הרכזת הקהילתית והמתכנן הפיזי והיו יותר 

מעשר פגישות כאלו שכללו גם גורמי מקצוע מהעירייה. והוצגו תכניות והיו 

גם סיורים עם התושבים בשטח כדי להראות חזון ותכנון לתכנית".    

 ) צהלה(

 

 וף ציבור שהתחילו ביוזמת הממסדשיתשל טובים ורציניים  מתארים תהליכים אהודו צהלה

ובמקרה שלנו עיריית ירושלים בשיתוף עם המינהל הקהילתי ושאליהם הוזמנו התושבים. 

הליכי תזוהי עוד הוכחה לשינוי לטובה שעוברת העירייה באימוץ נורמות חדשות בקיום ראייתם ל

 מול התושבים. עמוקים ומשמעותיים שיתוף ציבור 

 

בזמן כהונתו של  1993כיום, פועל בירושלים מאז  שאנו מכיריםמודל המינהלים הקהילתיים כפי 

המתנ"ס מצד  .שפעלו במקביל בשכונותטדי קולק, אז התקבלה ההחלטה לאחד בין שני מנגנונים 

 ירוניים בעיקר סביב רווחה ופנאישדאג בעיקר לספק לתושבים חלק מהשירותים הע אחד
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שעיקרה הייתה גוף פוליטי אזרחי שקידם את האינטרסים של  מהצד השני ומינהלת השכונה

 .  )2002 ,מן וסדן'רצ'(צ השכונה מול הנהלת העיר וגורמי המקצוע

 

רק בגיבוש המודל  בא ליידי ביטוי לא סביב נושא המינהלים הקהילתיים ייחודה של ירושלים

אלא בעיקר נוכח מספרם הרב של המינהלים הקהילתיים  ,החדש של המינהלים בקהילתיים

המפוזרים ברחבי העיר. לאלו ניתן להוסיף גם את המגוון הרחב של התפקידים אותם ממלא היום 

 . בתוך שכונהשמתפקד הלכה למעשה כמו עירייה המינהל הקהילתי בירושלים 

 

רוב המרואיינים, ניתן לזהות  ל ידיטובים עתהליכים כאשר מסתכלים על התהליכים שהוגדרו כ

 ,לרובבתהליך שיתוף הציבור.  המינהל הקהילתיוהוא התפקיד שממלא  ן כולםמחבר ביהקו 

אם  ביןמוצלחים היו אלו שהתנהלו יחד עם המינהל הקהילתי או בהובלתו, כהתהליכים שהוגדרו 

  ורם המשתף.שיתוף שיזם הגבתהליך  ובין אםמדובר היה ביוזמה שצמחה מהשטח 

 

בהשפעה על  מרכזי מאודתפקיד  ממלאים עיר ירושליםההפועלים ברחבי מינהלים הקהילתיים ה

חיי היום יום של תושבי העיר. מצד אחד, המינהלים הקהילתיים בשיתוף עם המתנ"ס, משמשים 

ושבי עיר, כזרוע ניהולית של העירייה במרחב בו הם פועלים ומצד שני הם משמשים כבמה לת

במטרה להשפיע על חברים בהנהלת המינהלים הקהילתיים, כשחלקם גם נבחרים לשמש 

 . )2015אורבך, ( למרחב האחריות של המינהלשורים בנושאים הקההחלטות 

 

תהליכי להצלחה של  של המינהלים הקהילתייםרומתם את התפיסה שלו לגבי ת אהודכך מתאר 

 :שבהם השתתף שיתוף הציבור

 

ציבור בירושלים הוא נעשה במידה רבה היום דרך המינהלים  "שיתוף

היו  .רך הועדה הפיזית והועדות הנוספותהקהילתיים ובמינהל הקהילתי ד

הייתה מאוד מקצועית, כלומר  תקופות שבבית הכרם הועדה הפיזית

לארגן הרבה אנשי מקצוע מהשכונה שפעלו  המינהל הקהילתי הצליח 

לתהליכים של שיתוף ציבור וכמובן הכל נעשה כתושבים ולהביא מניסיונם 

לתהליך  מנגנון הזהחשיבות הבהתנדבות. אם הייתי צריך לתת ציון ל

 )אהוד(   ".10מתוך  8הייתי נותן לו  מוצלח של שיתוף ציבור

 

על שלל  ,העירייה המרחק (פיזית ורעיונית) בין את מקצריםהמינהלים הקהילתיים ניתן לומר ש

הליך קבלת תהתושבים ולכאורה גם מגדילים את יכולתם של התושבים להשפיע  ובין ,מנגנוניה

 , המינהלים הקהילתיים בירושלים).2007ההחלטות בשכונה בם הם גרים (קמחי וחושן 

 

"יש הרבה תהליכים שהם לא מוגדרים בצורה פורמלית כתהליכים של 

הפיזית של שיתוף ציבור. למשל יש הרבה פורומים בשכונות כמו הועדה 

המינהל הקהילתי או פורומים אורבניים של תושבים שהם גם סוג של 

זה  שיתוף ציבור שמהווה שופר לקול של התושבים מול היזמים והעירייה.

זו רמה  .לי לתת לזה כותרת של שיתוף ציבורמאפשר לציבור להגיב גם ב
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ם בין א ,ת קבועה של הציבורשמאפשרת מעורבו מסוימת של שיתוף ציבור

 )ערן.   (נציגים כאלו או אחרים וזה פתוח לגמרי לציבור" זה דרך

מתאר רובד נוסף של שיתוף ציבור, אם כי מצומצם יותר, שנעשה דרך הפורומים השונים  ערן

פזיים, חינוכיים, חברתיים ועוד. פורומים אלו  -שמקימים המינהלים הקהילתיים לנושאים שונים

פתוחים לרוב לציבור ומורכבים מתושבים הגרים במרחב שבאחריות המינהל הקהילתי. יש לציין 

דיונים שהתקיימו בפורומים אלו בנושאים שהשפעתם הייתה גדולה, הפכו שפעמים רבות 

 המינהלים הקהילתיים.  ל ידילתהליכים רחבים של שיתוף ציבור שהובלו ע

 

מצוא ניתן לממלאים  במינהלים הקהילתיים המקצועיים הפורומיםלחשיבות התפקיד שחיזוק 

חברה בפורומים שונים במינהל  ועודנה הייתה בעצמה שכתושבת השכונה ,חנהשל  הדבריב

 :הקהילתי בגינות העיר

 

 שייקהכשהתחיל הסיפור של התכניות לבנות מלונות גבוהים בשכונה, "

שזיהה את ההתעוררות סביב הנושא בשכונה עשה כנס  מנהל המינהל

תושבים גדול ובעצם במהלכו הוא הקים ארבעה פורומים של תושבים 

שיפעלו בנושאים שונים. ביניהם קם גם הפורום האורבני שאני חברה בו 

כבר למעלה לעשר שנים. לשמחתי הפורום שלנו ריכז סביבו אנשים 

ואנחנו לאורך השנים היינו חלק מקצועיים מאוד מקרב תושבי השכונה 

מרכזי מתהליך קבלת החלטות בנושאים מכריעים שקשורים לשכונה שלנו, 

לפעמים במסגרת תהליכים של שיתוף ציבור ולפעמים במסגרת תהליכים 

 )חנהמצומצמים יותר".    (

 

הם  לכך בנוסףהמינהלים הקהילתיים, ניתן לומר ש שאותו ממלאיםמלבד התפקיד הפורמלי 

ים בתהליכי מרחב ידידותי שמעודד מפגשים של תושבים שמעוניינים להיות מעורב מאפשרים

התושבים המעורבים  הקשורים למקום בו הם גרים. עצם הרחבת מעגל קבלת ההחלטות בנושאים

בתהליכים הקורים בשכונה שלהם והגדלת רמת המעורבות שהם מעוניינים בה, יוצרת קרקע 

 במסגרתה הליכי שיתוף ציבור בנושאים שונים הופכתתה לקיים הדרישה מהעירייש פורייה

 וברורה מתמיד. לגיטימיתל

 

 ןגינשבתהליכים של שיתוף ציבור והסיבות מנסים להסביר המחקר קיימים מודלים שונים ב

מתחילים תהליכים כאלה. מבלי להתייחס לעומק ולאיכות התהליך, בעבר, תהליכים מסורתיים 

 top(של שיתוף ציבור הוגדרו ככאלה שהתקיימו ביוזמת הממסד ואליהם הוזמן הציבור להשתתף 

down) (אלו עדיין מהווים את עיקר התהליכים כ). תהליכים 2015גרינשפן, ו כהן -בלנקשטיין

כך ניתן ללמוד גם על יום, הן ברמת השלטון המקומי והן ברמת השלטון המרכזי. המתקיימים כ

 :צהלהמדבריה של 

 

אספר לך על עוד תהליך שיתוף ציבור שהיה כולו ביוזמת העירייה והוא "

נגע לחידוש המרכז המסחרי בקריית יובל. באחד הערבים העירייה ארגנה 

ערב אליו הוזמנו מס' לא קטן של תושבים על מנת לעשות איזושהי פעילות 
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במסגרת שיתוף ציבור בנוגע למרכז המסחרי בקריית יובל, ונתנו לנו 

קליניקה , עשו את זה יחד עם הרל"י (הרשות לפיתוח ירושלים) והםטפסי

והיו  תושבים 30העברית. ישבנו שם יותר מ  וניברסיטההאורבנית בא

 שנמשך כמה פגישות מצגות, שולחנות עגולים וכו' והתוצרים של התהליך

חייבת לציין אני . הוטמעו מאוחר יותר בתכנית לחידוש המרכז המסחרי

 )צהלה(    ."תהליך ממש רצינימדובר בהיה ש

 

יחד עם זאת, בשנים האחרונות, בעיקר נוכח התגברות המעורבות של קבוצת ה"לא נבחרים" 
4(nonelected)   במרחב הציבורי, מתרבים תהליכים של שיתוף ציבור שמקורם ביוזמות ודרישות

מלמטה  ניתן לכנות תהליכים אלו כתהליכי שיתוף ציבור .מהתושבים עצמם –המגיעות מהשטח 

 ). 2013) (שגיא, (bottom upלמעלה 

 

עמותה , רצינית עוד לפני שהייתי פעילה"סביב הסיפור של מצפה נפתוח, 

פת תושבים במטרה יסביבתית שנקראת רמות למען הסביבה, כינסה אס

טבע במקום התכניות של העירייה לבניית בניינים  פארקליצור חלופה של 

. לא היה הרבה כסף אבל התושבים אמרו מה הם רוצים באותו השטח

הצלחנו לקבל מענק בהמשך לראות בשטח והמתכננת יצרה תכנית רעיונית. 

פרטי,  לקדם את התכנון הסטטוטורי וגם אז עשינו תהליך של שיתוף ציבור

הצגנו את התכנית הרעיונית למינהל תר בשלב מאוחר יו. בלי העירייה

יחד עם המינהל ובסוג של שיתוף פעולה  כנס תושבים הקהילתי ועשינו

והצגנו את פרסמנו בפליירים ושלטי חוצות ברמה נמוכה של העירייה. 

ביקשנו הערות ותמיכה ובקשות, ועם זה הלכנו קדימה התכנית לציבור. 

 )החמדמול העירייה".    ( לאישור סטטוטורי

 

ניתן ללמוד על הכח שיש לנחישות והתמדה מצד תושבים הרוצים לשנות  חמדהמהדברים של 

ולהשפיע על הסביבה שלהם גם אם אינם יודעים כיצד יסתיים התהליך בו הם משקיעים את זמנם 

ולעיתים גם את כספם הפרטי. יוזמות מסוג אלה מצביעות על המגמה של הדרישה לתהליכי 

 שיתוף ציבור שמגיעה מהשטח.

 

עלתה דרישה מהשטח, של בהן עיקריות  דרכיםגרת הראיונות שקיימתי זיהיתי שתי במס

היא קידום יוזמות קהילתיות, צרכים או  דרך האחתההליך של שיתוף ציבור. תלקיום  ,תושבים

אם בצורה ישירה ואם דרך המינהל  ,רעיונות שהעלו התושבים ובגינם העלו דרישה לעירייה

תגובת נגד  נהה יותר, הישהיא גם הנפוצ ,שנייהה הדרךשיתוף ציבור. הקהילתי, לקיים תהליך של 

או הודיעו על ביצועם ואשר לפעולות שונות שהעירייה או גורמים מטעמה ביצעו  של תושבים

בצורה זו או אחרת על חייהם.  על הדרך הראשונה ניתן ללמוד מהתיאורים הבאים של  ותמשפיע

 : רננהו צהלה

 

                                                           
בוצה המורכבת בעיקר מתושבים שאינם בעלי תפקיד רשמי כנבחרי ציבור ברמה כלשהי (חברי מועצה, חברי המונח מתייחס לק 4

ם חלק מהחברה מחזיקים בתפקיד רשמי ונציגי המגזר השלישי בעיקר עמותות וגופים המהווילה של מינהל קהילתי וכו') או הנה
 האזרחית.
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רצינו לפעול בנושא של "כפר  .זוכרת על אזור מלחהמקרה שאני לגבי "

מלחה" ואני עבדתי אז על המסמכים, בכל מקרה הצלחנו להביא את 

אולמרט, ראש העיר דאז, לשכונה למפגש עם התושבים והצגנו בפניו מסמך 

 2003שהיה מוסכם על התושבים השונים. כמה חודשים מאוחר יותר ביולי 

שיתוף ציבור בשיתוף גורמי מקצוע  רת תהליךבמסג גם ארגנו סיור ופגישות

 )צהלה(     .מהעירייה על אותו הנושא"

 

ש מוזנח רגמ שנים, זה 10 -יש בשכונת בקעה מגרש נטוש כבר למעלה מ"

זה תהליך שאנחנו עוררנו את המינהל לקחת בו חלק.  וריק שאין בו כלום.

ויש לנו כח כלומר קבוצת תושבים שהבנו שיש לנו שחקן או כמה שחקנים 

בנוסף  להיות מעורב מול העירייה. כתושבים וגרמנו למינהל הקהילתי

כדי  ,שהיא תנועה אזרחית ,קיימנו אירוע עם "התנועה הירושלמית"

זה התחיל  .להראות שיש פה צורך במגרש משחקים או מגרש כדורגל

אבל המינהל הבין שזה מה שהוא שבא מאתנו התושבים כתהליך הפוך 

שיתוף ציבור לתושבים עם אגף שיפור  ואז באמת הם עשו ערב צריך לעשות

 )רננה".    (ועם המתכנן של המגרש פני העיר

 

החלו בעקבות יוזמות של בהם לקחו חלק שמתארות תהליכים של שיתוף ציבור ש רננהו צהלה

ובלחץ של התושבים ובעזרת המינהלים  תושבים שביקשו לקדם אותן מול ויחד עם העירייה

  .הקהילתיים הבשילו לבסוף לתהליכים של שיתוף ציבור שקוימו על ידי העירייה

 

מתוך הראיונות עולה כי נושא האמון מתגלה כנושא חשוב מאוד למרואיינים והם רואים בו גורם 

קריטי להצלחת תהליכים של שיתוף ציבור ולהידברות עם גורמי המקצוע בכלל.  קיימת תמימות 

דעים בקרב המרואיינים שללא צעדים בוני אמון וללא ההנחה הבסיסית בדבר הכניסה לתהליך 

א ניתן לקיים תהליכים רציניים ואפקטיביים של שיתוף ציבור שבסופם גם יהיה בתום לב, ל

 מקום להשפעה של המשתתפים על תוצאות התהליך. 

 

למרות ההסכמה על חשיבות נושא האמון לתהליך, בהסתכלות כוללת יותר לגבי המרואיינים, 

 סביב נושא זה.  שנות הנחלקות ביניהןשתי קבוצות ל המרואיינים אפשר לחלק את

 

ברמת האמון שהמשתתפים רוחשים לצד המשתף. שחל ניתן להבחין בשינוי , הראשונהבקבוצה 

שינוי זה מתאפיין בכך שהמשתתפים בקבוצה זו הגדילו את רמת האמון שלהם לאורך 

כמעט מוחלט בגורמי חוסר אמון מצב של מכך, . השתתפותם במספר תהליכי שיתוף ציבור

 ברמה מסוימת למצב בו אמנם קיימת חשדנותם הראשונים, עברו המשתתפים המקצוע בתהליכי

 אך זו משאירה מקום לצעדים בוני אמון בין הצדדים. 

 

בדיוק לצד השני של הסקאלה. אצל בקבוצה השנייה גם כן ניתן להבחין בשינוי ברמת האמון אך 

חלק בעוד ועוד  וקחיםלהם וגדלה ככל ש הולכתהמשתתפים בקבוצה זו רמת חוסר האמון 
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אף תהליכים של שיתוף ציבור, כאשר במקרי הקיצון כאמור הועלו טענות לחוסר ניקיון כפיים ו

 לשחיתות.

 

 דרכים להתמודדות מול הגורמים המשתפים

 

, הינה פעולותיול יחידים וקבוצותשל  התנגדותלנטרל על מנת הממסד בהן משתמש הדרכים אחת 

לקירוב  פועל הכוונה היא לתהליך בו הממסדאסטרטגיה של קואופטציה.  באמצעות נקיטת

על מנת להנמיך ואף לנטרל את רמת ההתנגדות כלפיו.  ,קבוצות לחץ והתנגדות אל שורות הממסד

והצעות להגדלת  , הטבותרשמייםבאמצעים מגוונים לרבות, מינוי לתפקידים  זאת הממסד עושה

להשפיע על הארגון ועל תהליך קבלות  לכאורה להם יםהמאפשרו היחיד הכח של הקבוצה א

 ההחלטות שלו מבפנים. 

 

ניתן לחלק את המרואיינים לשתי קבוצות, באשר לאופן שבו כי  ,עולהמהראיונות שקיימתי 

עם הניסיונות של הממסד לקרב אותם לשורותיו ובכך לשנות את  בחרו להתמודד מרואייניםה

אימוץ הערכים של הגורם , לפחות באופו חלקי, בבחרההקבוצה הראשונה תפיסתם לגביו. 

והעצמת היבדלות בדרך של דווקא  בחרההשנייה אילו לחיוב, ו המשתף ושינוי התפיסה לגביו

 י הגורמים המשתפים. פלהתפיסות האופוזיציוניות כ

 

הלי האגפים נאני חושב שמתהליך לתהליך הגדלתי את הכח שלי וגם מ"

בעירייה התחילו להכיר אותי. בשלב מסוים העירייה דרך המינהל 

שכונה לתכנית רכזיים באותי יחד עם עוד כמה פעילים מ ושלחהקהילתי 

שנקראת "גווני ירושלים". עשינו את הקורס ועכשיו ממש אנחנו עושים כנס 

כדי להרחיב את השורות של האנשים המעורבים פעילים גדול יותר 

 (צדוק)    ."ונהבשכ

 

רטגיה של קואופטציה מצד העירייה. של נקיטת אסט תאוריהמתיישבים עם הדבריו של צדוק 

"לצ'פר"  לבין ההחלטה של העירייה בדבריו הוא קושר בין ההתחזקות שלו כגורם פעיל בשכונה

בין אותו בקורס העצמה אזרחית ובניית רשתות קהילתיות. גם אם זה לא נאמר במפורש, ניתן לה

בין השורות שהקורס ניתן לו על מנת לקרב אותו לתפיסות הממסד ואולי אף להוריד את רמת 

 כך גם עולה מדבריו של ערן:ההתנגדות שלו לתהליכים שהעירייה מקדמת אצלו בשכונה. 

 

החוויה שלי משני התהליכים הראשונים שבהם השתתפתי הייתה שונה "

החלק השני של תכנון פארק מאוד מהתהליכים שבאו לאחר מכן. לדוגמא 

ממקצוע האדריכלות רואה  יש דברים למשל שאדם שלא באגוננים, 

בין עד הסוף עד כמה ההצעה על הנייר תבוא לידי ו להקשה לותשריטים 

זה מבחינתי "כ התוצאה הסופית היא טובה מאוד ובסה ביטוי בשטח, אבל

לא שהיו שותפים לתהליך  גם אם חלק מהמשתתפיםצלח ותהליך יפה ומ

גם בתהליכים נוספים שאנחנו מנסים . והעובדה היא שהרגישו אותו דבר

שיתוף בפעולה עם צוות התכנון בעירייה לדוגמה הנושא של  יוצריםלקדם 
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והקשר עם גורמי המקצוע רק מתחזק  שיזמנוית הקפה הקהילתי פרויקט ב

 (ערן)   . "עם הזמן

 

בסוג של תהליך קואופטציה שהוא עבר מתושב המשתתף במאבקים  בדבריו של ערן ניתן להבחין

אף בוחר בצד של העירייה ו הגורם המשתףת והזדהות עם תפיס ציבוריים למשתתף פעיל שמראה

 ורמים המשתפים פעלו לטובת התושבים. שהגמהמשתתפים בתהליך שלא חשבו למול חלק 

 

, מתאר מציאות אחרת לגמרי, מציאות של התבססות בעמדות צדוק וערןיאיר, שלא כמו 

אופוזיציוניות לגורמים המשתפים שרק התחזקו ככל שהוא השתתף בעוד ועוד תהליכים של 

 שיתוף ציבור:  

 

תהליכים של לתהליך הזה הגעתי כבר די מבושל לאחר שהשתתפתי בכמה "

שיתוף ציבור מול העירייה. העירייה אמרה שהיא תיתן לנו שירותי ייעוץ 

אז למרות הכל נתתי לתהליך הזה  ,של חברה המתמחה בשיתוף ציבור

היה מאוד מורכב ומאוד מסובך כי אנחנו דרשנו הזדמנות. התהליך 

 שניתןהמנדט שכל השטח והעירייה אמרה את  יכולל שהשיתוף ציבור הזה

רק על השטחים הירוקים. אמרנו להם, אם זה  עם התושביםא לדבר הו

ככה בהצלחה לכם. אנחנו לא עושים אתכם שום שיתוף ציבור, זה לא 

 (יאיר)   . "והתנתקנו מהם באמת שיתוף ציבור, אתם עובדים פה על כולם

 

מחזיק בתפיסות אופוזיציוניות כלפי גורמי המקצוע ומקבלי  גרשון, כמו גם מרואיינים נוספים

 אצלו במשך השנים: תפיסות אלו רק התחזקו ההחלטות בעירייה וניכר כי

 

רוב התהליכים של שיתוף ציבור שאני משתתף בהם נוגעים לנושאים של "

איכות סביבה, ובמשך עשרות שנים שאני לוקח חלק בתהליכים כאלה 

שהנושאים האלה לא עיריית ירושלים לוקה בכך ובה שהגעתי לתובנה די עצ

שיתוף ציבור לא  .בראש סדר העדיפויות שלה, גם אם היא אומרת אחרת

באמת מעניין אותה וזה לא נראה לי שזה ישתנה מתישהו. תראה מה עשו 

בעמק הצבאים, באו "להציל" את הצבאים שנשארו ובסוף עשו אמנם 

  (גרשון)    ."פארק לתושבים אבל צבאים לא נשארו שם

 

דווקא  פעולות הקואופטציה מצד הממסד גרמו להם ,נראה כי אצל החלק הארי של המשתתפים

ככל שאלו  להתחפר עמוק יותר בתפיסות האופוזיציוניות שלהם כנגד הגורמים המשתפים

 ם. גם המרואיינים הבודדים שכן הראו שינוי לטובה ביחסהשתתפו בתהליכי שיתוף ציבור נוספים

ים ולא מיצו את תהליכי פתלאמץ חלקית את ערכי הגורמים המש כלפי הממסד, בחרו

   בשלמותם.פטציה והקוא
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 כניסה לתהליך מתוך קונפליקט -"על אפם ועל חמתם" 

 

מתרחשים במרחב הציבורי ישנה השפעה רבה על התושבים המתגוררים באותה יים הלשינו

מרחב המדובר. כך קורה, שבמספר גדול של מקרים, להם זיקה כלשהי להסביבה או שיש 

 מול הגורם המנסה לשנות את המציאות ף ציבור נולדים מתוך מאבק ציבוריתהליכים של שיתו

 המוכרת של התושבים. 

 

, לעיתים דדית גורמת למורת רוח של התושביםנקיטת פעולה חד צ באותו האופן שבובד בבד, 

אכיפת  או אי למשל התעלמות ממפגע קייםכמו  ,דווקא אי נקיטת הפעולה מצד גורמי הממסד

היא שמובילה להתקוממות מקומית ולפתיחה במאבק ציבורי של  ,החוק במרחב הציבורי

 תושבים.

 

של העירייה  כוונהסביב השהתפרצה  של התושבים ההתנגדות הציבורית את צדוקמתאר כך 

, כאשר הם הבינו שהעירייה מצידה כלל לא אצלו בשכונה בניה על שטח ירוקתכניות ללקדם 

   :על הנושאחשבה לשתף אותם בתכניות ולשמוע את דעתם 

 

מורדות  "המאבק של התושבים הוא מאבק כנגד הבניה באזור שמכונה

למרות ההבטחות לצמצם למינימום את הפגיעה במצפה נפתוח  רמות.

בתכנית הזו, אנחנו יודעים שכשהטרקטורים יתחילו לעבוד בשטח אז הם 

 יש כח אזרחי גדולבשכונה אצלנו ינגסו בשטח ולא ניתן יהיה לעצור אותם. 

חרונה שנשארה אה הירוקה אימאוד שמתנגד לבניה ורוצה לשמור על הר

לטובת תושבי השכונה ואנחנו החלטנו לצאת למאבק נגד הנושא ולדרוש 

שישתפו אותנו בתהליך ולא רק בשלב הגשת ההתנגדויות לתכנית בוועדה 

 )צדוק.    (המקומית או המחוזית"

 

לכך באופן ישיר  במרחב הציבורי גורמות הממסדחד צדדיות מצד טענה שפעולות ל תימוכין

 :חנה של ים ציבוריים ניתן לקבל גם מדבריהמאבקלפתוח ב מחליטים תושביםש

 

מלונות הגדולים תכניות לאישור ה"אצלנו בשכונה זה התחיל במלחמה ב

שגורמי התכנון בעירייה הנחיתו עלינו בכניסה למושבה ואני חושבת 

גודל ההתקוממות וכך היה. הצלחנו להוציא כמות שכגודל העוול שנגרם כך 

גדולה של אנשים למאבק בתכניות למלונות ויצרנו לחץ על המערכת 

 )חנההעירונית".    (

 

 עושים הבדלה ברורההמשתתפים אינם  מרביתמתוך הראיונות שקיימתי עולה כי באופן מובהק 

לבין  ,שבבסיסו דרישה לשינוי או להידברות עם גורמי המקצוע ,של תושבים בין מאבק ציבורי

התהליך המסורתי של שיתוף ציבור. ניתן לומר שמבחינתם, המאבק הציבורי הוא הפתיח שמוביל 

  לתהליך שיתוף הציבור שלרוב בא לאחריו.
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לסלילת ממש תכנית מתאר את המאבק שהתחולל בשכונת גוננים סביב כוונת העירייה ל יאירכך 

  :בסמוך לשכונת מגוריו כביש חדש

 

"אחד התושבים גילה במקרה שבכוונת העירייה לסלול כביש על רצועת 

שטח ירוק בשכונה. לנו היה ברור שבצרכים של השכונה יש מחסור אדיר 

בשטחים ירוקים ושהקידום של השטח הפתוח האחרון בשכונה ככביש, 

כון לעשות אותו. הצעד הבא פוגע בתושבים, פוגע באיכות החיים ולא נ

כדי לפתוח בתהליך של  המסילה במאבק היה להקים את הועד למען פארק

 )יאירשיתוף ציבור, מה שלבסוף אכן קרה".    (

 

 על ידי התושבים עצם התחלת המאבקש ניתן ללמוד מרואיינים נוספים,ו יאירמהדברים של 

 ,חשוב הוא כשלעצמו הישג ,שיתוף ציבורהליך של תלהסכים לקיים  גורמי המקצוע עלו"הכפייה" 

 הצלחה גדולה. כלא פעם כניצחון ועל ידם  שאף מוגדר

 

"חשוב לי שתכתוב שגם אם אני מתאר מציאות עגומה בכל הנוגע לשיתוף 

ציבור ולמכונות של הממסד לשתף את המידע שנמצא אצלו, ההשתתפות 

היא חשובה עוד בתהליכים של שיתוף ציבור ולקיחת אחריות על הסביבה 

יותר. העניין הוא שבמציאות הזו הכלי שעובד הכי טוב ומהר הוא בעזרת 

מאבקים ציבוריים ואז בדרך כלל ההצלחה היא עצומה, בין אם זה הוביל 

 ) גרשוןלתהליך  של שיתוף ציבור ובין אם לא".    (

 

ן שלו בגורמי עולות שתי נקודות מענייניות. האחת, שלמרות חוסר האמו גרשוןמדבריו של 

המקצוע בצד המשתף, הוא עדיין רואה חשיבות גדולה ברעיון של קיום תהליכים של שיתוף 

כתגובת נגד לפעילות או קידום  ,ציבור. הנקודה השנייה מחזקת את הרעיון שהמאבק הציבורי

הוא כשלעצמו נחשב כהצלחה וכי יש לו השפעה רבה על  ,רעיון חד צדדי ללא היוועצות בתושבים

גם אם  ,פעה זו לא פוחתתהשמדגיש את הנקודה ש גרשון. בעקבותיוהליך קבלת ההחלטות שבא ת

 תהליך מסורתי של שיתוף ציבור. כדי לא מבשיל ל הציבורי המאבק בסופו של יום

 

 התופעה של המאבקים הציבוריים המתרחשים ברחבי העירעד כמה שכיחה  על מנת להבין

 ,ל המרואייניםלכלפיו  שיחות עם המרואייניםהשעולה מ המענייןנתון להתבונן ב , ניתןירושלים

בנוסף או במקביל לתהליכי שיתוף  לפחות מאבק ציבורי אחדבהשתתפו  ,מבלי יוצא מן הכלל

 בהם לקחו חלק.  הרבים הציבור

 

כאשר נכנסים לתהליך של שיתוף ציבור ממקום של קונפליקט או מאבק ציבורי, בהכרח נוצרים 

אצל שני הצדדים. לכניסה לתהליך  ,ומתגבשות תפיסות שליליות לגבי הגורם שממולמשקעים 

על הן ו על הדינמיקה המתפתחת בין הצדדים בתהליך הן ,שיתוף ממקום מבקר יש השפעה

רצון להגיע להבנות משותפות. כמובן שגישה כזו עם פתוח לרעיונות ולתהליך היכולת להגיע 

  תהליך ותוצאותיו.    משפיעה על היכולת להשפיע על ה
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רכזי המאבקים הציבוריים הרבים שבהם לקחו חלק המרואיינים שאיתם שוחחתי והמקום המ

מצביעים על החשיבות אותה מייחסים המרואיינים במאבק שהם תופסים בתוך הראיונות, 

ככלי לגיטימי ומרכזי להשגת הקשב של גורמי המקצוע לרצונות התושבים. מרגע  ,הציבורי

תהליך של שיתוף ציבור בנושא  לדרוש לכונןשהקשב הוסט לכיוון התושבים, נוצרה ההזדמנות 

שהתחיל כמאבק ציבורי והמשיך  ,בו לקחה חלקאת התהליך  חנהעליו נסוב המאבק. כך מתארת 

 בשיתוף ציבור:

 

המאבק הציבורי זו הייתה הצלחה אדירה כי המלחמה הזו  במישור של"

תושבי השכונה מהבתים שלהם מקרב כמות אדירה של אנשים  ההוציא

וגרמה להם להיות מעורבים והיא גם זו שכפתה על העירייה והיזם לפתוח 

ילתי והתושבים ונתנה לנו בתהליך של שיתוף ציבור מול המינהל הקה

 )חנה(    כניות הבניה המוצעות".אפשרות לנסות ולהשפיע על ת

 

הוביל למעשה  34"אני זוכר שבפארק גוננים כל המאבק סביב כביש 

למאבק להקמת פארק גוננים ואז גם התחיל תהליך של הידברות שקיבל 

מנדט מהעירייה ליצירת תהליך ממוסד של שיתוף ציבור, כולל סדנאות 

וכל  34יב כביש משותפות גם לחברה להגנת הטבע. ללא ספק המאבק סב

מיני קבוצות פעילות למען פארק גוננים היו הטריגר להשתתפות שלי 

 )ערןבמאבק ובתהליך שיתוף הציבור של העירייה".    (

 

המאבק הציבורי ותהליך שיתוף הציבור שהחל  שני המרואייניםפעם נוספת אנו רואים שמבחינת 

כאשר המאבק הציבורי מסומן  ,רצף אירועים עוקבים המכילהאחת  מתוארים כמקשה בעקבותיו

 . עם התושביםתהליך שיתוף הציבור ב וכזרז לפתיחהכיריית הפתיחה 

 

מול העירייה ובמקרים מסוימים ככלי להתמודדות  ,הבחירה קודם כל במאבקים ציבוריים

ן האמוהעדפת המאבקים הללו על פני תהליכי שיתוף ציבור מסורתיים, מצביעה שוב על רמת 

לגורמים המשתפים ומחזקת את התפיסה שלהם שגם תהליך הנמוכה הקיימת בין המרואיינים 

 במאבק ציבורי.  קודם כל שיתוף ציבור רציני, עדיף שיתחיל 

 

 

   האמנם? –"מי שמגיע משפיע" 

 

לארבעה שלבים עיקריים: שלב א': הצגת הנושא  שיתוף הציבור תהליךניתן לחלק את  ,בעל פי רו

הגורם המשתף, שלב ב': דיונים וקבוצות עבודה עם התושבים, שלב ג': הצגת החלופות  ידיל ע

אשר  החלטה על החלופה הנבחרתבו מתקבלת ההשלב המשמעותי ביותר שלב ד': שגובשו ו

 אישור פורמלי מהגורם המשתף.  גם ניתן להבהמשך ו משקפת את התהליך שהתקיים

 

מהראיונות שקיימתי עולה כי על אף ההנחה שמדובר בתהליך רציף בו שלב אחד מוביל לשני, 

 מסתבר שלא תמיד ישנה תאימות בין השלבים השונים. 
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"בניגוד לתהליכי שיתוף ציבור קודמים שבהם פחות הייתי בשורה 

הראשונה של המשתתפים הפעילים, כאן אני הרגשתי שאני הייתי שותף 

בתהליך וקולי נשמע בבירור. עם כל זה התוצאות היו שונות פעיל ומרכזי 

לגמרי כי בסופו של יום לא הציגו לתושבים את האימפקט האמיתי של 

התכנית אותה הם מקדמים והם לא רצו לשמוע את דעתם של התושבים 

 )ראובןלגבי עתיד השכונה אלא רק לגבי פרטים קטנים בנוגע לתכנית".    (

 

עולה לכאורה סתירה מסוימת בין תיאור ההרגשה שלו לגבי התרומה המרכזית  ראובןמדבריו של 

שלבסוף תוצאותיו  טענתוהיה תהליך טוב לבין  ותחושתו כי בסך הכלשהוא הביא איתו לתהליך 

שאכן  ניתן על ידוההסבר ש ל ידייות מיושבת עשל התהליך היו הפוכות לגמרי. סתירה זו יכולה לה

ממוקד של התכנית מבלי להסתכל על התהליך עצמו נוהל כראוי אך הוא עסק רק בחלק מאוד 

 :אהוד עלו גם בראיון עם התכנית על השכונה כולה. דברים דומים לאלוהשפעות 

 

דרה של דיונים ובאחד מהם יתה פה סיין של כביש בגין לדוגמא ה"בעני

היה דיון של קבוצות  ךכר איש למתנ"ס. אח 200 -אפילו הגיעו למעלה מ

איש שזה ציבור רחב ומשמעותי. זאת אומרת  30איש ושל  60עבודה של 

כזרוע של העירייה ושל המינהל דווקא מהבחינה של היכולת והרצון של 

העירייה להביא אנשים מעבר לאנשים הקבועים נעשתה בצורה יוצאת מן 

וף התהליך, כשבאנו הכלל ואני את זה חייב לציין לחיוב. העניין הוא שבס

לבדוק מה באמת נכנס לתכנית, גילינו שאף אחד לא באמת התייחס 

לשאלות של הציבור בצורה מעמיקה וכפועל יוצא מזה גם נעשו שינויים 

 )אהודמשמעותיים בתכנית.   (

 

מביע תסכול  אבל ,אמנם מציין לטובה את רצינות התהליך שהתקיים מול התושבים בדבריו אהוד

תוצרים של תהליך שיתוף ציבור שאותו היא עצמה הוכעס מהאופן שבו העירייה התעלמה לגמרי מ

 קיימה. תופעה זו מעצימה את תחושת הזלזול וחוסר האמון של המשתתפים בגורם המשתף. 

 

ומרואיינים נוספים טוענים כי לעיתים קרובות, גם אם הייתה  ראובן, גם אהודבדומה לאכן, 

לא שיקפו את התוצרים אליהם  הליך שיתוף טוב ואיכותי, תוצאות התהליךתגשה שהתקיים הר

ושיקפו יחד עם המשתתפים בתהליך עצמו ולפעמים אף היו הפוכות לגמרי  הגורם המשתף הגיע

 :תוצריםה םגורפת מאות התעלמות

 

 –הכנת תכנית אב יובלים  היה כשעבדו על "תהליך נוסף שהשתתפתי בו

שם נעשה תהליך שיתוף ציבור טוב ומי שהוביל אז את התהליך היה  גנים.

רפי דברה, איש ישר מאין כמותו, רגיש ועם מודעות חברתית ורגשית גבוהה 

ועם כל זה, סופו של כלית הייתה ובאה עם כוונות טובות. מאוד והאדרי

     .תהליך השיתוף ציבור הוא שהוא לא השיג כלל את המטרות שלו"

 )ראובן(
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אבל תולים את הבעיה בכך שגם אם  ראובןחלק מהמשתתפים אמנם מסכימים עם דבריו של 

הגורם המשתף,  דייל אמיתי ומעמיק עתהליך כ בתחילתו למשתתפים תהליך שיתוף הציבור מוצג

נותר מצומצם  על התוצר המוגמר מרבית התהליכיםבבסופו של יום טווח ההשפעה של התושבים 

 :דודשל  ללמוד מדבריוך ניתן על כ מאוד.

 

דוגמא לתהליך שאני לא יכול להגדיר באופן חד משמעי אם היה  הנה"

מוצלח או לא. כל עניין תכנית אב השכונתית של יובלים. היו לא מעט 

מפגשים עם הצוות המתכנן מטעם העירייה. כלומר אי אפשר להגיד 

ושבים. תה כוונה או רצון לשתף את התישהתהליך לא היה פתוח ושלא הי

התהליך הוצג בפני התושבים לא רק בסופו, אלא כמעט מתחילת הדרך, 

יחד עם זאת התחושה שלי היא שמרחב התמרון וההשפעה שהשאירו לנו 

בסוף הדרך של התהליך היה מאוד נמוך. אני מקצין בכוונה אבל באותה 

על האם תהיה גינה או לא, כאשר בסוף ישאירו  נהל דיוןמידה יכולנו ל

.    יהיה בצבע כחול או צהוב" שיוצב אם הספסללבחור  פים בתהליךמשתתל

 )דוד(

 

נקודת הזמן שבה לגבי החשיבות שבהחלטה ומדגישה את  דודגם כן מחזקת את דבריו של  חמדה

 התחיל בתהליך שיתוף הציבור:שתף את התושבים ולהגורם המשתף מחליט ל

 

העירייה, גם אם הם נעשים מבחינתי תהליכי שיתוף ציבור שנעשים על ידי "

בכוונה אמיתית לשמוע את הציבור, קורים לרוב בשלב מאוחר מדי 

כשהתכנית כבר מגובשת ואפשר להשפיע לכל היותר בדברים קטנים מאוד 

 )חמדה.   ("בתכנית וזה באמת חבל כי זה מפספס את המטרה

 

בו כוונה אמיתית לשיתוף כתהליך טוב שהייתה גם כן מתואר  יך שיתוף הציבורתהל ,במקרה אחר

 התהליך לא הבשיל למסקנות והופסק באמצע.  של דבר בסופואלא ש ,התושבים

 

לעשיית  צריך להיות כך שבאמת הציבור שותףשלי שיתוף ציבור  תפיסהב"

שהתחילו לגלגל אותה בשנות  2000התכנית. אני אתן דוגמה: תכנית מתאר 

אפשרות לקיים תהליכי שיתוף , נתנו לכל המינהלים הקהילתיים 90-ה

ציבור במרחבים שלהם ובכך לאפשר לתושבים להביע את דעתם על 

התכנית וכל זה היה מול ועדת ההיגוי שלכאורה בראשה עמדה העירייה 

וברגע מסוים. מישהו משך את השטיח מתחת לתכנית המתאר והדירו את 

פחדו  המינהלים הקהילתיים מתהליך קבלת ההחלטות על התכנית. אולי

כשהחלו לראות את איכות וכמות ההתייחסויות שהגיעו מהתושבים אל 

המינהלים הקהילתיים בדבר התכנית. מה שכן, התכנית הזו עד היום לא 

 )גרשון.    ("הבשילה עד הסוף ואין לה מעמד של תכנית מתאר
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 דייל שהוגדר עגם כאשר מדובר בתהליך ש המרואיינים אנחנו לומדיםשל מדבריהם  ,אם כך

 שבסופו של התהליך תתקבל התוצאה הרצויה, הדבר לא מבטיח רציניטוב והמשתתפים כתהליך 

שהוא עצמו  פחות מכך, שהגורם המשתף יתחשב בתוצאותיו של התהליך ואף מבחינת המשתתף

 ויטמיע אותן בתכנית שלשמה נערך תהליך שיתוף הציבור.  קיים

 

ולה כמעט בכל חווית המשתתף בתהליך שיתוף הציבור מתברר כנושא חשוב שצף וע של נושאה

אופן שבו חווה המשתתף את התהליך משפיע רבות על תפיסת האמון שלו הראיונות שקיימתי. ה

של  שנלמד מדבריהםבמערכת והיכולת שלו עצמו להשפיע על תוצאות התהליך. יחד עם זאת, כפי 

 התהליך ישנה חשיבות גדולה אף יותר.  חלק מהמרואיינים, לתוצאות

 

הסתכם היה מדובר בתהליך שיתוף ציבור שבו התהליך עצמו  במקרים בהםמהראיונות עולה כי 

 לא הייתה חד משמעיתיתה לא טובה, חוויית המשתתפים יראוי אבל התוצאה הסופית הכתהליך 

 שהתקיים בתהליך השיתוף.  הם התייחסו כם לפן החיוביוהם התייחסו בראיונות  שלילית

 

ראוי, הן החלק  לא היהתהליך שיתוף הציבור כולו תהליכים בהם  תיארו אף חלק מהמרואיינים

 של התהליך והן החלק של תוצאותיו:

 

"השתתפתי בתהליך שיתוף ציבור סביב תכנית לפינוי בינוי בשכונת גוננים 

תוצרים, זאת אומרת  בו לא היושהעירייה קידמה. היה תהליך שבו כלל 

התחושה  מהם. היה ברורלא  כאלה, לנו המשתתפים היואמרו ששגם אם 

בלי בכלל לפתוח  ,הייתה שמכנסים אותנו ומסבירים לנו מה הולך להיות

דברים לדיון וכל זה במעטה של תהליך שיתוף ציבור, כך לפחות היה רשום 

רטים שהם לא כי מסרו לנו פ ,כל התהליך היה מביך. על ההזמנה לכנס

נכונים, ממש ככה, אנחנו הגענו מוכנים ואנחנו קמנו וצעקנו עליהם "אתם 

שהעירייה משלמת  ,". פתאום האדריכללא אומרים את האמת, זה לא נכון

מדי והלך. יותר קם באמצע, אמר שאנחנו צועקים  עזב באמצע הכנס, ,לו

 )יריא(   ."על הבית שלנו כאן  מדבריםאתם ברור שצעקנו, הרי 

 

להכיל את של הגורמים המשתפים  לגבי רצינות התהליך והיכולת יאיראומר  לדברים אותםחיזוק 

 :אהודהמשתתפים, ניתן למצוא בדבריו של 

 

ושבהם  שהעירייה קיימה שיתופי הציבורקצת מצחיק לומר זאת אבל זה "

ם פעמים רבות כמו הופעה של להקה. לערבי שיתוף ימרגיש השתתפתי

תמיד את אותם האדריכלים ואותם יועצים  העירייה מביאההציבור 

מסמנים  ,סביבתיים ואותם יועצי תחבורה שעוברים מפרויקט לפרויקט

היא של יאללה הנה "צחקנו שמתקבלת אצלנו התושבים "וי" וההרגשה 

לטעמי אין פה תהליך  .אפשר להמשיך הלאה לפרויקט הבאועכשיו  "עליהם

 )אהודל בציבור".    (של שיתוף ציבור אלא "זלזו
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תחושות של כעס אלא  ,שהייתה לא מוצלחת מדובר בחוויה חד פעמיתהיה , לא יאיר במקרה של

 :של שיתוף ציבור תהליכיםעוד ועוד ככל שהשתתף ב אצלו התעצמורק זלזול שו

  

שהעירייה קיימה אצלנו בשכונה היה כנס אחד  בתהליך שיתוף ציבור נוסף"

אפילו זה התחיל מכך שגדול לכל התושבים באולם הגדול בבית ספר קשת. 

לזול וחוסר רצינות במעמד של התקיים הביעו ז כנסהתנאים שבהם ה

לא היו מספיק כסאות, מיזוג האוויר לא עבד,  ? למשללמשל הערב. מה

שורה  בליווי הגיעה ל אלו, העירייהעם רמקול שלא עובד. בנוסף לכ הגיעו

בשורה הראשונה. תגידו יצאתם מדעתכם?  שהושיבו אותםשל מכובדים 

ככה עושים כנס של שיתוף ציבור? בכלל לא הצליחו לשמוע מה אמרו על 

מעבר הבמה ובכלל לא הייתה נכונות ולא היה זמן לשיתוף ציבור שהוא 

 על התושבים".     פשוטה מניפולציהל

 

 בתהליך הזה?"  טעתה הצביע על איפה העירייהנסות ולן:   "האם אתה יכול למראיי

 

הטעות של העירייה התחילה בזה שהעירייה לא הקשיבה לציבור. אם היא "

הליך נכון של שיתוף ציבור ונותנת לו את תהייתה מקשיבה לו ומקיימת 

יכלו המינימום של הכבוד קודם כל אז יכול להיות שהתוצאות של התהליך 

 שאתה רוצה את להיראות אחרת. שתקשיב קצת לתושבים, אתה אמרת לי

x,y,z  אתx,y  אני מקבלת ואתz  לא. אף פעם לא היה מפגש כזה של רצון

 )יאיר(  . "לשמוע או משהו כזה

 

שהוא חוה מצד העירייה  וחוסר הרצינות את תחושת הזלזול ביתר שאת ממחישים יאירדבריו של 

חוו ר שאמרואיינים נוספים  ,כאמור ,היו שותפים לתחושה זוכמשתתף בתהליך שיתוף הציבור. 

 דברים דומים בתהליכים בהם לקחו חלק. 

 

 

 ממשתתף לנבחר ציבור -" זרע הפורענות של השתתפות בתהליכי שיתוף ציבור"

 

לרמת  הגענ ,איונות עם המשתתפיםמספר רב של פעמים במהלך הר השחזר סוגייה בולטת

יש הרגישו המרואיינים שהאם ועד כמה באמת . התהליך ותוצאותיו עלמשתתפים ה ההשפעה של

 יכולת להשפיע על תהליכים של קבלת החלטות בשכונה או בעיר.  ,כמשתתפים ,להם

 

"אם אתה שואל אותי כמה באמת אני יכולה להשפיע בקבלת ההחלטות, 

אני לא בטוחה שהשפעה כזו בכלל קיימת. בשנים הרבות שבהם אני פעילה 

מרכזית בהרבה תהליכים ומאבקים ציבוריים ההרגשה שלי היא יכולת 

ההשפעה שלי הייתה מזערית לפחות בכל הנוגע למבחן התוצאה. ביליתי 

עות בכל מיני תהליכים אבל לא תמיד אלו הניבו את מאות רבות של ש
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התוצאה הרצויה מבחינתי. אני תמיד אומרת לעצמי שאם תרמתי לשינוי 

 )חנהאחוזים אני ממש אהיה מרוצה".    ( 10ציבורי בסדר גודל של 

 

השקיעה לאורך  בין הזמן והרצינות אותםקיים את הפער הגדול ש דבריהלהסביר במטיבה  חנה

או  לרוב היא כשלהשבו לתפיסתה  ,בהשתתפות בתהליכי שיתוף ציבור לבין מבחן התוצאההשנים 

 . הוכשלה יותר נכון

 

כי אם אני מסתכל על , עבוריקשה  לגבי רמת ההשפעה שלי השאלה"

 הצלחות בתהליכים בודדים אני יכול לנקוב בכמה כאלה. הבעיה היא

מקיימת תהליכים העירייה במינהל הקהילתי ש אני רואה שלפעמים

או יותר  אבל בסוף לא קורים דברים בשטחעם התושבים מדברים ארוכים ו

גרוע קורים הפוך. כתושבים, גם אם תושבים פעילים, הכח שלנו הוא מאוד 

 )צדוק.     ("קטן וכמעט לא מורגש

 

המשתתפים מתארים מציאות בה יכולת ההשפעה שלהם כתושבים על תהליכים של קבלת 

כמעט ולא ועד נמוכה מאוד  ,בין אם במסגרת שיתוף ציבור ובין אם במסגרות אחרות ,החלטות

אצל כמעט כל המרואיינים ונראה כי יש לה השפעה ישירה על  חזרה ועלתהקיימת. תחושה זו 

הבחירות שעשו חלק מהמשתתפים בנוגע למגרש בו הם בחרו לפעול על מנת להשפיע על קבלת 

 ההחלטות במרחב הציבורי. 

 

מסתכלים עליו  ,התושבאני חושב ש "לעניין ההשפעה של התושב,

הרבה  של שיתוף הציבור. נחות והוא נשאר נחות גם בתהליךמלכתחילה כ

ומבחינתם זה סוג של פעמים תושבים מגיעים לתהליך של שיתוף ציבור 

שותפות או בתחושה תהליך ממקום של הם לא באים ל מלחמה על הבית.

וזה מפספס את כל  אלא ממש מלחמת הישרדות לתרוםשל שווים שיכולים 

 )אהוד".    (המטרה של התהליך

 

מחוסר היכולת של המשתתפים להשפיע על תהליכים של שנובעת תחושות הפספוס והאכזבה 

 הקדישו משתתפיםשהשיתוף ציבור ועל התוצאות שלהם, מתחזקות עוד יותר לנוכח הזמן הרב 

שהובילו חלק ניכר מהמרואיינים למסקנה שהשתתפות אלו הן  ,לאותם תהליכים. אותן תחושות

בתהליכי שיתוף ציבור כמשתתפים מן המניין אינה מספיקה וכי יש למצוא דרכים מועילות יותר 

 להגדיל את רמת ההשפעה שלהם על אותם תהליכים של שיתוף ציבור.  

 

יתוף ציבור בוחרים הבוחרים להשתתף בתהליכים של ש תושביםהכי  ,מתוך הראיונות עולה

שהובילו אותם לקחת חלק בתהליכים  טעמיםלעשות זאת מסיבות רבות ומגוונות. למרות הגיוון ב

אלו, ניתן לומר בבטחה שאת כולם מאחד הרצון לשנות את המציאות סביבם ולהשפיע על 

ב לבדוק כיצד אותן התחושות של ושלכן חההחלטות המתקבלות בתהליכים בהם הם השתתפו. 

על הנכונות שלהם לקחת חלק בתהליכים  השפיעותסכול ואכזבה שתיארו חלק מהמרואיינים 

 נוספים של שיתוף ציבור.
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זלזול שהרגישו הוסכול מהכישלון של התהליכים תהתחושות של אותן היה ניתן להניח ש ,לכאורה

ויבחרו את רגליהם  המרואיינים יעדיפו להדיריגרמו לכך ש ,המרואיינים בחלק ניכר מהתהליכים

תחושות אלו מקבלות ביטוי מילולי שלא להמשיך ולהשתתף בתהליכי שיתוף ציבור נוספים. 

 :גרשוןו אהודשל  בדבריהם

 

כשאני מרגיש שמזלזלים אני לא רוצה לקחת חלק בתהליך כזה, לדוגמה "

בתהליך האחרון שהשתתפתי בו, בגלל הרגשת הזלזול בשלב מסוים 

בתהליך קצת יצאתי מהתמונה. אני אמרתי למינהל הקהילתי ולעירייה 

אני לא  אמתיותשאם הם לא ישאלו שאלות קשות ולא ידרשו תשובות 

גם הוריד לי את החשק להשתתף בתהליכים  זהאהיה חלק מההצגה הזו. 

 )אהוד.    ("אם כך הם נראים ,נוספים כאלה

 

תהליכים לא טובים של שיתוף ציבור. ל שנים בון שסיאני צברתי נתשמע, "

אם זה שיתוף ציבור או מאבק בין  בגדול אותי בעצם לא מעניינת הדרך,

כתושב שאכפת לו  ציבורי. יותר מעניין אותי מבחן התוצאה. התפקיד שלי

מהסביבה זה לוודא שהתוצר הסופי מתקיים. אני חוזר ואומר לך, גם לגבי 

ההתחלה הייתה תהליך שיתוף ציבור מצוין אבל בשלב  ,2000תכנית מתאר 

טוב כל הדבר הזה? לכן אני כבר זה מסוים פשוט התהליך הפסיק ואז למה 

 )גרשון(   . "לא משתתף בתהליכים כאלה

 

 ,בבירור ניכרבעמדת מיעוט בקרב המרואיינים. מהראיונות  מחזיקים גרשוןו אהודיחד עם זאת, 

ואף  "לא מוצלחים" -כ וחווייתםכי למרות ההשתתפות של המרואיינים בתהליכי שיתוף ציבור 

 דווקא הליך קבלת ההחלטות במרחב הציבוריתכמזלזלים, הרצון של רובם לנסות ולהשפיע על 

השתתפות בעוד ועוד תהליכים של  באמצעות ,כאמור ,היתלעשות זאת הי הדרךהלך והתעצם. 

 שיתוף ציבור. 

 

בוודאי שהיו כישלונות לאורך הדרך, למשל כל מה שקרה במצפה נפתוח "

עד עכשיו. אני יכולה גם להגיד שחשבתי לפעמים להוריד את עוצמת 

ינית על הפסקה. זה הפעילות. אבל אני לא חושבת שהייתה מחשבה רצ

דרך  ךכר לנו את הדלת באנו דרך החלון ואח פשוט לא אני, כאשר סגרו

הארובה. ניסינו שוב ושוב והיו עוד כישלונות אבל תמיד ממשיכים עם מה 

. , זו הדרך היחידה לנסות ולשנות את המציאות הנוגעת לסביבה שלנושיש

ההשתתפות הזו בגיחוך מסוים אני פתאום תוהה מול עצמי אם כל 

 ) חמדה.    ("בתהליכי שיתוף הציבור כבר הפכה למשהו אובססיבי

 

הליך תהרצון שלה להשפיע לא נגמר בסיום  ,שמבחינתה ,מעידה על עצמה ברגע של כנות חמדה

 מהווה מבחינתה וגם לאאינו אופציה שיתוף הציבור אלא גדול יותר מהתהליך עצמו. כישלון 

 :חנהלתחושה זו הייתה שותפה גם  סיבה מספיק טובה להרים ידיים.
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כישלון זה אף פעם לא כיף וגם לא כיף להשתתף בתהליך שיתוף  ,"נכון

אבל לא אפרוש לביתי בגלל זה והיו לי  ,ציבור שנכשל. אני אולי אתבאס

הרבה פעמים  ,מספיק כישלונות צרופים אבל היו גם הצלחות. בכלל

אני ההרגשה היא שגם העירייה לא סופרת אותנו התושבים ממטר. 

לכן אני שלי ושלנו התושבים לשנות מציאות ו וביכולת מאמינה בכח

אמשיך לקחת חלק בתהליכים כאלה ובמאבקים ציבוריים עד כל זמן 

 )  חנהשהבריאות שלי תאפשר זאת".    (

 

ם השתתפו ביותר תהליכים של שיתוף ציבור, כך גדל מדברי המרואיינים ניתן ללמוד שככל שה

הרצון שלהם להשפיע לא רק על תוצאות התהליך הנקודתי בו לקחו חלק אלא גם על הצורה בה 

 לציבור. תהליכים אלו בה נפתחיםונקודת הזמן מתקיימים התהליכים, רמת העומק שלהם 

 

אצלם את  הציבור, פיתח ההשתתפות של המרואיינים במספר רב יחסית של תהליכי שיתוף

ההבנה שתהליכי שיתוף ציבור הם הרבה יותר ממפגשים בהם מעלים הצעות ובהם מתקבלות 

 שלהם חברתיהחלטות. התהליכים הללו יוצרים מרחב שבו המשתתפים מעצימים את ההון ה

 משכללים את הכלים שהם מביאים איתם לתוך התהליך. ו

 

גם אם הם לא מצליחים בסוף  ,ציבור"אני לגמרי בעד תהליכים של שיתוף 

בעיני כל דבר צריך להגיע גם לציבור אפילו במחיר של אכזבה הדרך. 

. כך אנחנו נבטיח את הזכות שלנו להשפיע על המרחב מתוצאות של תהליך

 )ערן".    (הציבורי וגם להעמיק את רמת השותפות בקהילה בה אנחנו חיים

 

היו לא טובים בלשון המעטה, אז ש ,"יש הרבה תהליכים שהשתתפתי בהם

אני ממשיך להשתתף כי אני רוצה לשנות את המציאות מסביבי, כי אני  מה.

תראה, צריך  לוקח את גורלי בידי ולא מהמקום של התושב המסכן והחלש.

זה הרבה יותר מהתהליך עצמו, זה משהו שיוצר זהות  להבין ששיתוף ציבור

אם הממסד לא מספיק חכם  קהילתית, גם אם התהליך לא מצליח, גם

עדיין  .ל שיתוף ציבור כדי ללמוד מהציבורלדעת להשתמש בידע ובכלי ש

 )יאירעצם התהליך יוצר קהילה, יוצר עשייה ויוצר מנהיגות".    (

 

מסתכלים על שיתוף  ,כמו מרואיינים נוספים ,ניתן ללמוד שגם הם ערןו יאירמהדברים של 

 ,חברתיההון היצירת חברה אזרחית חזקה והגדלת  -יבור ככלי שהתוצרים הנלווים שלוהצ

 חשובים אפילו יותר מהצלחה או כישלון של תהליך בודד. 

 

ברובם המכריע, שותפים לאותם ערכים של רצון לעשייה ציבורית  ככלל, ניתן לומר שהמרואיינים

אקטיבית והשפעה על הסביבה שלהם. שותפות הערכים הזו יכולה לספק הסבר לכך שמרבית 

צעד נוסף אל  עשותמהמרואיינים החליטו לנתב את תחושות התסכול והזלזול שחוו והחליטו ל

של נבחרי ציבור או לכל הפחות חברי ועדות  ראשם כובע פורמליל ולעטות ה הציבוריתמקדמת הב

 במינהלים הקהילתיים. 



62 
 

 

אחד הממצאים המעניינים העולים מהראיונות שקיימתי הינו שהרוב המוחלט של המשתתפים 

הליך קבלת ההחלטות תהסדרתיים בתהליכי שיתוף ציבור, לא הסתפקו בניסיונות להשפיע על 

להשפיע גם על האופן בו מתקיימים אותם תהליכי אותם תהליכים אלא ניסו השתתפות בדרך 

הגדלת  ל ידישיתוף ציבור. הרצון הזה הביא את אותה הקבוצה לתובנה שהדרך לעשות זאת היא ע

בחירות לוועד המנהל במינהלים הקהילתיים באזור בו הם במלי שלהם דרך התמודדות הכח הפור

 : דומההוא לתובנה  גם כיצד הגיע דודגרים. כך מספר 

  

אני נשאל לא פעם מה המוטיבציה שלי להשקיע כל כך הרבה זמן "

כשאנשים אומרים שהסיכוי להשפיע או לשנות הוא לא גדול  ,ואנרגיות

הסיכוי  ,ומניסיון אני גם יודע שההערכה שלהם היא די מציאותית. אז נכון

אבל אם לא נעשה אז יש לנו ודאות לקבל  ,שאנחנו נעשה שינוי הוא קטן

ללא שינוי מטעמנו. אני באופן אישי לא מוכן לקבל את המציאות מציאות 

 .אפילו אם הסיכוי הוא לא גדול ,הבלי שניסיתי לשנות או להשפיע עלימ

גם בשלב מסוים הבנתי שהדרך הטובה יותר להשפיע על קבלת  ,לכן

 )דוד.    ("החלטות היא במסגרת תפקיד ציבורי פורמלי

 

בתהליכי באופן תדיר משתתף הלעבור מהמקום של תושב פעיל  מתאר מה הוביל אותו ראובןכך 

 להחליט להתמודד על מקום בוועד המנהל של עין כרם:ו שיתוף ציבור

 

והרגשתי צורך  יצרו אצלי זעזוע"התהליכים והמאבקים שהשתתפתי בהם 

להשפיע יותר חזק. אני הקרבתי כמה שנים מהחיים שלי לנושא המאבקים 

האלו ושילמתי מחיר אישי יקר. אין ספק שהתהליך הראשון שהשתתפתי 

 הדרך בו והמאבק שצמח בעקבותיו חיזקו אצלי את הרצון למצוא את

 להגדיל את רמת ההשפעה שלי ולכן החלטתי להיבחר לוועד המנהל של עין

 )ראובןכרם".  (

 

כנבחר ציבור יש לך השפעה רבה ורחבה הרבה יותר על תהליך קבלת  ולפיהתובנה החשובה ה

ההחלטות, חוזרת על עצמה פעם אחר פעם בדבריהם של מרבית מהמרואיינים. החזרה הזו, גם 

היכולת להשפיע כתושב מן המניין כי המשתתפים הללו,  עמדתאם שלא במתכוון חושפת שוב את 

 היא קטנה מאוד.  

 

במידה רבה בגלל הפעילות שלי מול העירייה ושאר גורמי הממסד וגם זה "

שהבנתי שכתושבת מן המניין הכח שלי מוגבל, זה ודאי השפיע על זה 

שבחרתי להתמודד על מקום במינהל הקהילתי וגם בשלבים מאוחרים יותר 

אבל זה  ,נו. אני יכולה להשפיע ככה או ככהעל ההחלטה שלי לפרוש ממ

.   "אכן יותר נוח ואפקטיבי לפעול כשאתה תחת כובע של חבר הנהלה

 )צהלה(
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משפיעה? זו בתהליכים ההשתתפות שלי עצם "אתה שואל אותי אם אני או 

שאלה קשה, אני לא חושבת שמחשיבים אותנו כתושבים יותר מדי. ברור 

חזקה בכובע של נציגת ציבור. כיחיד זה יותר שההשפעה שלי הרבה יותר 

בעיה ואתגר ואולי בכלל צריך לחשוב על מודל שיאפשר את זה גם כתושב 

 ) חמדהפשוט ולא רק כנציג ציבור".    (

 

בפעילות תחת כובע פורמלי של נבחר ציבור  הגלומיםמדגישות את היתרונות  צהלהו חמדהגם 

ומשתתף פעיל בנעשה במרחב הציבורי בשכונתו  שכונתי על פני פעילות של תושב, שאמנם מעורב

 נותר עם רמת השפעה ופרופיל ציבורי נמוכים מאוד. אך בסופו של יום  ,או ברחבי העיר

 

מעבר לקדמת הבמה הציבורית את ה בחרו שלא לעשותמבין כלל המרואיינים רק בודדים כאמור, 

ניסו ולא הצליחו להיבחר לוועד המנהל של  רננהלהיות נבחרי ציבור. חלקם כמו למשל  ולהפוך

 :המינהל הקהילתי

 

מרגע שהתחלתי לקחת חלק בתהליכי שיתוף ציבור ידעתי שלי זה לא "

מספיק ברמה האישית ורציתי לחזק את הכח שלי בשכונה ובמינהל 

וגם התמודדתי למועצת  בחירות למינהל הקהילתיב והשתתפתיהקהילתי 

לשני  אבל לבסוף לא נבחרתיהעיר ברשימה של "סיעת ירושלמים" 

אבל  או חברת מועצה אז היום אני אמנם לא חברת הנהלה המקומות.

ועובדת בצמוד  ובעיר לוקחת חלק פעיל בהרבה תהליכים ואירועים בשכונה

ל מה שקורה אצלנו בשכונה".    עם הועד המנהל ויש לי השפעה גדולה ע

 ) רננה(

 

לקדמת לעשות את המעבר הצהירו שהם חושבים  ,שלומית, ביניהם המרואיינים קבוצה נוספת של

 בשלב כזה או אחר של חייהם: הבמה הציבורית 

 

"אני למדתי שברגע שמתחילים לגלות מעורבות אז אנשים תמיד רוצים 

העבודה. באופן אישי לא  שמישהו יתאמץ בשבילם ויעשה בשבילם את

חשבתי על ההתמודדות בבחירות למינהל הקהילתי לעומק אבל אני לא 

פוסלת את זה. אני עדיין לא יודעת מספיק מה זה אומר, מה זה כולל, איזה 

תועלת אני יכולה להביא לאחרים ואיזו תועלת אני יכולה להפיק בעצמי 

ים בשכונה, אולי אקבל מזה. אני כן יודעת שצריך מישהו שייצג את הצעיר

 ) שלומיתהחלטה לקראת הבחירות הבאות".    (

 

בעתיד לנסות להיבחר לנציגי  שבכוונתםאו  ניסו בעברש סוגי קבוצות המרואיינים,י מלבד שנ

אספירציות פוליטיות או ציבוריות  בדבריהם שלא הביעו אהודו חנהכמו אחרים ציבור, ישנם 

 : נוסף ציבורי לקיחת תפקידהסתפקו בחברות בוועדות השונות במינהלים הקהילתיים ללא ו
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אותי להיות חבר מועצה או חבר הנהלה. בכלל, יותר נוח  אף פעם לא עניין"

לי לרתום את כולם לנושא מסוים כאשר אני בא ממקום לא פוליטי. מעבר 

להיותי חבר בוועדה הפיזית בשכונה אני לא נושא בתפקיד ציבורי אבל אני 

מרגיש שיש לי "מקובלות" ציבורית יותר מכל נבחר ציבור אחר בשכונה".    

 )אהוד(

  

זה לא בשביל להיות בפרונט הציבורי זה בשביל העשייה שלי "תראה, 

, למינהל הקהילתי להשפיע. למשל לפני חמש שנים כשעשו את הבחירות

אבל אמרתי להם שלא אתמודד.  שאתמודד בבחירותבאו אלי המון אנשים 

אם אתמודד זה רק לראשות הממשלה (צוחקת). אני ממש לא רוצה להיות 

בעולם הזה של נבחרי הציבור ולהיות בפרונט הציבורי. בגילי, יש לי מספיק 

ביטחון עצמי שאני צריכה רק מקום להשפיע ללא כל שאר התוספות 

 )חנהוהגינונים".   (

 

הם עדיין  נבחרי ציבור להיות בחרו שלאגם אם הם יתן ללמוד שנ אהודו חנהמדבריהם של 

הליך קבלת ההחלטות ברמות תבוחרים להיות נוכחים במקומות שמאפשרים להם להיות חלק מ

בוועדה הפיזית של המינהלים הקהילתיים ואם בוועדות אחרות. מלבד  כחבריםאם בין השונות, 

להם השפעה רבה על קבלת החלטות במרחב הציבורי. בנוסף,  ישעדיין  זאת, בתפיסה שלהם,

הליכי תך להיות חלק ולהשפיע על בדומה לשאר המרואיינים, הם חולקים את הרצון להמשי

 ציבור.   יגם ללא הכותרת של נבחר קבלת החלטות בנוגע לנושאים ציבוריים בסביבתם

 

ל מה להשפיע עטובה והיעילה ביותר שהדרך ה ,המרואיינים נתגבשה ההבנה מרביתכי אצל  ,ניכר

היא באמצעות קבלת מעמד , קומות בהם מתקבלות ההחלטותבשקורה אצלם במרחב הציבורי 

בור וגם מייצג אותו באופן רשמי מול גורמי המקצוע יהצ ל ידיפורמלי של חבר הנהלה שנבחר ע

 בעירייה ומול מקבלי ההחלטות. 

 

להגדיר שהיה לי תפקיד זוטר  שרלפני שלקחתי על עצמי תפקיד ציבורי אפ"

. מאז 800,000לכל תושב יש חלק וזה אחד חלקי  במצב כזה .מאוד

המנהל וליו"ר ועדת תחבורה של מינהל קהילתי יובלים אני  דלוועשנבחרתי 

 נושא בתפקיד שלמרגיש שיש לי יותר יכולת להשפיע. תחת הכובע הזה אני 

תושבים וזה בכל זאת יותר משמעותי מקול של  50,000שליח ציבור של 

 )דוד.    ("תושב אחד, רעשני ככל שיהיה

 

שבו נבחר להיות חבר בוועד המנהל ברגע  נקודת המפנה מבחינתו החלהכי  ,עולה דודמדבריו של 

הכח שלו  את תושבי השכונה. מאותו הרגע בשכונה שלו וקיבל הכרה רשמית בכך שהוא מייצג

 מאוד. על תהליכים של קבלת החלטות גדלו למול גורמי המקצוע ורמת ההשפעה שלו 

 

בהתחלה ניסיתי להשפיע כתושב מעורב בשכונה אבל לאחר תקופה "

מסוימת חיפשתי להגיע למקום עם יכולת השפעה גדולה יותר על 
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התהליכים בשכונה וגם להחליף את ההנהלה הקודמת שלא תפקדה יותר 

אני הייתי פעיל מאוד עוד לפני הכניסה שלי לוועד המנהל אבל כחבר  מדי.

ועד מנהל הרבה יותר נוח לפנות לגורמים מקצועיים בעירייה ולדרוש 

  )ערן(    ."תשובות וגם לקדם נושאים שחשובים לשכונה ולעיר

 

הקהילתי, מציין במינהל המנהל עד וובכחבר  לפני שנבחר, שלדבריו היה פעיל מאוד עוד ערןגם 

 שלו במרחב הציבורי כתושב לבין הפעילותשלו בין הפעילות  ברמת ההשפעה את ההבדל הגדול

  .ל הקהילתי המייצג תושביםכחלק מהמינה

 

, מההתחלה רציתי להיות יו"ר הועד לא רציתי להיות חבר הנהלהאני "

המנהל. אני זוכר שבישיבה הראשונה שלנו שהקמנו את הועד למען פארק 

המסילה, אני אמרתי שזו בעצם צריכה להיות עבודה של המינהל הקהילתי 

ולא שלנו התושבים. לא אנחנו אלו שצריכים לכנס את עצמנו ולחשוב על 

תכנית ולשבת ולתכנן, זה צריך להיות עבודה של המינהל הקהילתי. בגלל 

שזה תפקיד  ,מינהל הקהילתיתפקיד יו"ר ההתובנה הזו בחרתי להתמודד ל

בעיקר כדי לחזק את הקול של הרבה יותר השפעה. עשיתי זאת עם 

 )יאיר(    ."התושבים והציבור למול הממסד

 

התפיסה של יאיר לגבי רמת ההשפעה של התושבים מרחיקת לכת עוד יותר מזו של שאר 

אמנם לנבחר ציבור יש רמת השפעה גדולה יותר מאשר לתושב רגיל אך גם  ,המרואיינים. מבחינתו

זה אינו מספיק בכדי לשנות תהליכים ולהשפיע ברמה גבוהה על ההחלטות המתקבלות בנוגע 

לשכונה בה הוא גר. הדרך היחידה באמת להשפיע על מקבלי ההחלטות ולקבוע סדרי עדיפויות 

 לתי. המינהל הקהיהינה תחת הכובע של יו"ר 

 

לוקחים חלק בתהליכי שיתוף ציבור המתקיימים במרחב המחיה שלהם. התושבים רבים ישנם 

ם כמה מאפיינים שמבדילים את קבוצת המשתתפים אותם ראיינתי לבין שאר קיימיועדיין, 

 ,משתתפיםשל ההתושבים שהשתתפו בתהליכים כאלה. אחד המאפיינים הייחודיים טמון ביכולת 

מתהליך שיתוף אחד את ארגז הכלים שעומד לרשותם להגדיל את רמת ההשפעה שלהם ולשכלל 

 לשני.

 

אני חושב שעם כל תהליך שיתוף ציבור שבו השתתפתי המעמד שלי "

השתנה לטובה. כי בפעם הראשונה שהשתתפתי לא היה לי כמעט יכולת 

. מה שקרה , אני לא בא מעולם התכנוןלהשפיע, גם בגלל חוסר ידע וניסיון

תהליכי שיתוף ציבור גם למדתי  בעודשעם הזמן, ככל שהשתתפתי  ,זה

וכמובן הפוליטיקות  השפה המקצועית יחסי כוחות להכיר את החומר,

 ) דודהקטנות שמסביב".    (

 

ו על יכולת השפיע בתהליך שיתוף הציבור הראשון שבו השתתףחוסר הניסיון שלו מתאר כיצד  דוד

ושל מרואיינים נוספים  דודלמקסם את רמת ההשפעה שלו על תוצאות התהליך. ההשתתפות של 
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 ,צוברים ידע מקצועיהיצרה קבוצה ייחודית של משתתפים  במספר תהליכים של שיתוף ציבור

 . את הידע המקצועי שצברו אשר לא פעם הם חולקים ביניהם בפורומים שונים

 

הציבור בגיל די מאוחר אז באתי פחות או אני נכנסתי לנושא של שיתוף "

יותר מבושלת לתהליכים האלה, אבל בטוח שבמאבק הראשון שניהלנו 

הייתי פחות קולנית. בתהליכים שבאו לאחר מכן קולי כבר נשמע הרבה 

יותר ברור וחזק ואף הובלתי חלק מהם וכנראה שלמדתי גם איך הדברים 

לתי מתהליך אחד לשני וזה עובדים. אם יש דבר אחד חשוב שלמדתי ושכל

יותר מתמיד לבטוח באינסטינקטים שלי ובתחושת הבטן כי הרבה פעמים 

 )חנה.    ("זה עובד

 

אולם גם היא מתארת תהליך של למידה  ,, חוסר הניסיון היה פחות נוכח בדבריהחנהאצל 

וריים והתחזקות מבחינת רמת ההשפעה והנוכחות שלה בתהליכי שיתוף הציבור והמאבקים הציב

 בהם השתתפה, עד כדי הובלה של חלק מהתהליכים. 

 

במהלך התהליכים שהשתתפתי בהם הכרתי אנשים שאכפת להם כמוני "

ים והרווחתי הרבה מהסביבה. אבל מעבר לזה קיבלתי מזה כלים מקצועי

שמורכב בכלל, אני חושבת שהמודל המנצח זה המשולש  חשיבה יצירתית.

תנועה אזרחית. זו גם אחת הסיבות שאני  -תושבים  - רג פוליטידמ

ואז עברתי  ועה הירושלמית שהיא תנועה אזרחיתבהתחלה הייתי בתנ

היום בכל מקום שבו אני נמצאת  לסיעת ירושלמים שהיא סיעה פוליטית.

וגם את הכלים הפוליטיים שיש לי  אני מביאה איתי גם את הכלים

 )רננה(   . "שרכשתי האזרחיים

 

המגדיר חלק גדול מהמרואיינים הינה מאפיין ייחודי  מתוארת בדבריהם שלהעקומת הלמידה 

במספר רב של תהליכי שיתוף  לאורך השנים אותם משתתפים שהשתתפובצורה הטובה ביותר את 

את היותם קבוצה  תהליך שיתוף אחד לשני מדגישב בין השתתפות הנוצרתהליך הלמידה  ציבור.

קבוצת  -רבים של שיתוף ציבורקחים חלק בתהליכים ייחודית הנבדלת משאר התושבים הלו

 .בתהליכים של שיתוף ציבור סדרתיים"המשתתפים ה"
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 פרק רביעי: דיון

 "משתתפים סדרתיים" בתהליכים של שיתוף ציבור

 

ברמה  :ההשפעה של המשתתפים הסדרתיים בשתי רמות עוצמתבחן את המקום ומחקר זה 

גודל ההשפעה שלהם  ומה "סדרתייםמי הם אותם "משתתפים  המחקר בחן ,הראשונה

 ,ברמה השנייה .בהם לקחו חלק תהליכי שיתוף הציבורכמשתתפים על התהליכים והתוצאות של 

 ,שחקן ייחודי וחדש בתוך מארג המשילות העירוניתאת המקום של קבוצה זו כ המחקר בחן

 ציבור.  שביכולתו להשפיע על הדרך בה מתקיימים תהליכי שיתוף

 

הממצאים כאמור, שאלת המחקר של עבודה זו ביקשה לבחון מי הם אותם משתתפים סדרתיים. 

אמנם ישנם קולות שונים אך בבסיס תפיסתם  כי בקרב קבוצת המשתתפים הסדרתייםמראים 

הם חולקים כמה מאפיינים משותפים. בין המאפיינים הללו ניתן לציין את  הרצון של המרואיינים 

בנוסף, גבוה.  חברתילהשפיע על הסביבה שלהם, היותם בעלי תודעה אזרחית גבוהה וכן בעלי הון 

 שיתוף ציבור תהליכימספר רב של ב הסכמה כמעט גורפת שהשתתפותבקרב המרואיינים הייתה 

מגדילה את וכתוצאה מכך גם  משקפת למידה מתהליך לתהליך ,הםמשכללת את ארגז הכלים של

 .בתוך התהליכים של שיתוף הציבור שלהםהשפעה רמת ה

 

כי למרות ההומוגניות היחסית בתפיסות העולם אותן המרואיינים חולקים,  ,עולהעוד עם זאת, 

שבשל סיבות  ,מרואייניםל גדולה יותר שניתן בכל זאת לחלק אותם לשתי קבוצות שונות. קבוצה 

 ,וקבוצה קטנה יותר תהליכי שיתוף ציבור לנבחרי ציבורב להפוך ממשתתפיםמסוימות, החליטו 

 .בתהליכים של שיתוף ציבורסדרתיים משתתפים כמרואיינים שבחרו להישאר שכוללת את ה

 

 , נוצרהכי במרוצת הזמן וככל שהמרואיינים השתתפו ביותר ויותר תהליכי שיתוף ציבור ,נראה

הלומדת מתהליך שיתוף ציבור אחד לשני ומשמרת ידע  ייחודית עתודת תושבים הלכה למעשה,

 תבוועדוואת ההשתתפות האקראית בתהליכי שיתוף ציבור  קבוצה זו הפכה. מקצועי חשוב

במינהלים  תבוועדואם במסגרת חברות בין , ומקצועית השתתפות ממוסדתכדי עירוניות ל

 אם כנבחרי ציבור. בין הקהילתיים וועדות עירוניות ו

 

 בכל הנוגעאת עצמם  ל המרואייניםה שסהתפיכי קיים פער משמעותי בין  ,הממצאים מראים

שכן רוב המרואיינים , לבין ההשפעה שלהם בפועל ורבהם בתהליכי שיתוף צירמת ההשפעה שלל

דירגו את רמת ההשפעה שלהם כמשתתפים בתהליכי שיתוף ציבור כנמוכה מאוד עד לא קיימת. 

על יעים שהם לא משפ הניחו כי למרות שהמרואיינים ,מניתוח הממצאים עולה ,יחד עם זאת

כשחקנים ייחודיים  בתהליך של שיתוף ציבור עצם ההשתתפות שלהםהתהליכים בהם השתתפו, 

 ובחלק מהמקריםהתהליך ורצינות  משפיע על עומקה כשלעצמו גורםשצברו ידע וניסיון רב, הוא 

  .גם על התוצאה שלו

 

בהתייחס לשאלה שנוגעת לאופי ההשתתפות של אותה קבוצת המשתתפים הסדרתיים, 

השתתפות לפיה בהם, אמנון כי ההנחה, שמקבלת חיזוק גם בתאוריה של  עולה מהממצאים

בתהליך שיתוף ציבור שכשל תגרום בהכרח להחלטה שלא לקחת חלק בתהליכי שיתוף ציבור 
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 נוספים, אינה תקפה לגבי רובם המוחלט של המשתתפים הסדרתיים. מתוך התשובות של

השתתפות בתהליך שיתוף וצת המשתתפים הסדרתיים, ללגבי קבכי  ,אנו למדים המרואיינים

 . שיתוף ציבור נוסףהשפעה על ההחלטה להשתתף בתהליך כמעט אין ציבור כושל 

 

 ים נתפסים כבעלי השלכות שליליותשתהליכים לא מוצלח לחשובהיא הראשונית הנטייה כאמור, 

תוצרי שני  אנו מגלים ,למרות זאת. המשתתף) סכול של הציבורעל הצדדים בתהליך (בעיקר ת

היא זו  לא מוצלחיםתהליכים דווקא ההשתתפות ב האחד,. לוואי חיוביים הנוצרים מתהליך כזה

פוליטית  - זירה הציבוריתאל תוך ה מרואייניםההארי מ ניסה של חלקאת הכ שדחפה או זירזה

 של המשתתפים הסדרתיים לקבוצה הזוהתובנה שהשני, . כנבחרי ציבור העשייה הפורמליתואל 

 הפכו רובםלראיה,  .נקודתי של שיתוף ציבור השתתפות בתהליךמ ותריש אספירציות גדולות י

היכולת האמתית שלהם ש הכרה בכךה ל ידי. צעד זה מוסבר עלהיות נבחרי ציבור בתוך השכונות

ביותר וההבנה שלהם שהדרך הטובה  אינה גדולה להשפיע על תהליכים כתושבים מן המניין

 של נבחרי ציבור. אם יאחזו בתפקיד רשמי  את כוחם היא רקהגדיל משמעותית ל

 

הסבר נוסף להחלטה של המשתתפים הסדרתיים להמשיך לקחת חלק בתהליכי שיתוף ציבור 

דרך למרות הכישלונות שחוו טמון בכך שרובם הגדול של המרואיינים נחשף לעולם שיתוף הציבור 

 ,. העובדה)שיתוף ציבור מלמטה למעלה( שיתוף ציבור כילתהליציבוריים שהבשילו מאבקים 

מבחינת המשתתפים הישג  ,היא כשלעצמה ,הליך שיתוף ציבורתהחל בסוף המאבק הציבורי ש

 של התהליך. ללא קשר לתוצאה

 

 היכולת של המשתתפים הסדרתיים להתבונן מעבר להשתתפות שלהם בתהליך שיתוף ציבור

השונה מהותית משאר  ,ת את הטענה כי מדובר בקבוצה ייחודית של תושביםמחזק נקודתי

שעל מנת לשנות את  ,כי המשתתפים ברובם הבינו ,המשתתפים בתהליכי שיתוף ציבור. נראה

המציאות ולהגדיל את רמת ההשפעה שלהם בתהליכי שיתוף ציבור, לא די בשינוי תכנית נקודתית 

שנות לגמרי את התפיסה ולהעביר את מירב המאמצים מלנסות י לאלא צריך ורצו ,כזו או אחרת

קים לפיהם כללי המשחק והחואל שינוי גדול יותר של  את התוצאות של תהליך נקודתי שנותול

  ציבור כיום.מתנהלים תהליכי שיתוף 

 

 המרואייניםמרבית גיבשו , מוצלחת שחוו בתהליכי שיתוף ציבורלא  תף"חווית משת"אותה מתוך 

שכן  זוהי אינה תפיסה חדשה,. ציבוראת המשתפים  את הדרך בהצריך לשנות לפיה תפיסה 

לא  יםעוששהם שמה  פוליטיקאים מביניםכש רבות פעמים, ובנה פוליטית מאוד ידועהתב מדובר

 . נעשיםהדרך שבה הדברים המציאות ואת לשנות את  משפיע, הם מנסיםמספיק 

 

את האופן והעוצמה שבהם  ,ובמקרה של עבודה זו המציאות, המקום לנסות ולשנות את כאמור

בו שהוא המקום  ,של מארג הממשל העירוניבמגרש בוחר הממשל לשתף את הציבור, נמצא 

של נבחרת  להשפיע על קבלת החלטות ברמה העירונית . היכולתמתקבלות ההחלטות הציבוריות

את גבולות ההשתתפות אף השכילה לפרוץ  המשתתפים הסדרתיים,שהם  התושבים הזו,

המסורתית והפכה בחלקה לנבחרי ציבור ברמה המקומית, מוכיחה יותר מכל שיש לה מקום 

 ותפקיד מוגדר במארג המשילות העירונית.  ילגיטימ
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מארג מיקומה בתוך התפקיד שקבוצת המשתתפים הסדרתיים לקחה על עצמה במסגרת 

המשילות העירוני הוא כאמור לשנות את האופן בו משתפים את הציבור ולהגדיל את המרחב 

 לגביו הממשל בוחר לקיים תהליכים של שיתוף ציבור מול התושבים. 

 

תפקיד של קבוצה זו במארג המשילות העירוני, באשר ל שעולות מניתוח הממצאים מעבר לתובנות

שיש להם כח וידע להשפיע על יצירת תהליכי של אנשים  קאדר כי במרוצת הזמן נוצר ,נראה

וזאת מתוך למידה וניסיון שנצברו מהשתתפות  יותר מוצלחיםו א יותר שיתוף ציבור טובים

 . ימתמסויבתהליכי שיתוף ציבור רבים ולא מתוך תפיסה מקצועית או תפיסת עולם 

 

 של אנשים שאוחזים בהמון ידע רשת במרחב העירוניהתגבשה  ,שבפועל ,הממצאים מעידים על כך

. מדובר בקבוצה של 5תהליכים של שיתוף ציבורמסגרת ההשתתפות שלהם בשנצבר ב וניסיון

. מקצועיים םבקשרים חברתיים וקשרי לרובם משותףה ,הגבו הון חברתיאנשים המתחזקים 

עצמה יוצרים קבוצה שמזהה את אשר יחד ו שיש להם היכרות משותפתאנשים מדובר באסופת 

רך המוסף שלה שהע ,של משתתפים סדרתיים בתהליכי שיתוף ציבור כקבוצה מקצועית וייחודית

 ומשל משתתפים אד הוק רגילים גבוה משמעותית משל תושביםהוא  תוך תהליכים אלוב

 . מתקיימים תהליכיםהאופן בו הגם רמת ההשפעה שלהם על  ,ובהתאמה

 

        

                               

  

 

 

 

 

                                                           
5

היכרות בין חלק  קשרי ישנה הבנייה שלבהכרח  , שיטת כדור השלג,חשוב לסייג ולציין שבשיטת הדגימה בה השתמשתי 
יחד עם זאת, נראה כי עדיין  .הנוספים םמהמרואיינימהמרואיינים, שהרי המרואיינים הראשונים הם אלו שהמליצו לי על חלק 

 ינים שלא הפנו אותי אחד לשני.ישנם קשרים בין המרואי



71 
 

 סיכום ומסקנות: חמישיפרק 

 

אשר נותנות מענה לשאלת המחקר של העבודה הממצאי המחקר מובילים לשתי קביעות עיקריות 

ם כקבוצה במארג המשילות ביקשה לבחון מי הם אותם המשתתפים הסדרתיים ומה תפקיד

 .העירונית

 

וייחודי בעולם שיתוף הציבור אותו אנחנו אנחנו מזהים שחקן חדש היא שהקביעה הראשונה, 

המתקיימים שיתוף הציבור  כיתהליבתוך  מכנים משתתף סדרתי וכי יש לו תפקיד מרכזי וחשוב

ששחקן זה שונה מהותית מתושבים וממשתתפים אד  ,בוודאות במרחב הציבורי. בנוסף ניתן לומר 

היכולת שלו ללמוד ולהרחיב את ארגז ו אופי ההשתתפות שלו , בעיקר לאורבתהליכים כאלו הוק

 הכלים שלו ככל שהוא משתתף במספר גדול יותר של תהליכי שיתוף ציבור. 

 

מקום בתוך קואליציות הממשל  הקביעה השנייה, היא שלקבוצת המשתתפים הסדרתיים יש 

. מדובר בהצעה לגיטימי בתוך תאוריית המשילות העירוניתו חדש שחקן והם מהוויםהעירוניות 

לרוב הכיל תמהיל משתנה שמורכב ש ,לשינוי המודל המסורתי של תאוריות המשילות העירונית

משלוש קבוצות: שחקנים פוליטיים, בעלי עסקים וארגוני חברה האזרחית. החידוש הוא 

בהסתכלות על קבוצת המשתתפים הסדרתיים כשחקן חדש בתוך קואליציות הממשל העירוניות, 

 התפקיד החשוב שלהם הוא בהשפעה. השיח של שיתוף ציבור מסגרתב שעיקר ההשפעה שלו נמצא

 .י המשחק של שיתוף הציבורללכאת  וברצון לשנות 

 

                               
               

מאפשר הצצה כמעט חד פעמית  היות והוא ,החידוש שהוא מציגמשום בעיקר מחקר זה ייחודי 

שיתוף ציבור ומספק הזדמנות ללמוד על  בתהליכים שלל המשתתפים הסדרתיים לעולמם ש

של קבוצה שהפכה את ההשתתפות בתהליכי שיתוף ציבור  "חוויית המשתמש"התהליך מתוך 

שמתחילים  ,כמעט לכדי מקצוע. הנושא הזה חשוב במיוחד כי לרוב, תהליכים של שיתוף הציבור

אמיתית של חווית המשתתף מתוך ), נערכים מבלי ההכרה top- downביוזמת הגורם המשתף (

התהליך. ללמידה מקבוצה זו של המשתתפים הסדרתיים יכולה להיות תרומה ייחודית לעולם 

 המחקר הנוגע לתחום שיתוף הציבור.
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מבחינה תאורטית, מחקר זה מחדש בכך שהוא מציע מודל שונה לקואליציות ממשל עירוניות, 

קבוצה חדשה אותה כינינו משתתפים סדרתיים.  ל בנוסף לשחקנים הקיימים במודל,כזה המכי

מספר רב של כלים שרכשה במסגרת ההשתתפות שלה בקבוצה שמשתמשת בידע שצברה וב

 תהליכי שיתוף ציבור כיום.  נות את כללי המשחק הנהוגים בתהליכי שיתוף ציבור על מנת לש

 

קבוצת המשתתפים מבחינה אמפירית, מחקר זה, מלבד הקביעה החדשה שלו לגבי הזיהוי של 

הסדרתיים ואפיונם, משלים את החסר בכל נוגע לידע שהיה קיים עד כה לגבי חווית המשתתף 

לרבות כאלו שהחלו בדרישה מהשטח. עד כה, מרבית המחקרים סקרו  ,בתהליכי שיתוף הציבור

בנפרד מאבקים ציבוריים ותהליכים מסורתיים של שיתוף ציבור, כאשר הם לא קשרו בהכרח בין 

כי יש קשר הדוק בין מאבקים ציבוריים לבין הדרישות שהגיעו מהשטח  ,השניים. מחקר זה מראה

 אל הממסד לפתוח בתהליכי שיתוף ציבור. 

 

כאן המקום לציין לחיוב את נקודות האור שהוצגו במחקר לגבי ההצלחה של השחקנים אותם 

מתהליך לתהליך ולמצוא את כינינו משתתפים סדרתיים, בעיקר סביב ההצלחה שלהם ללמוד 

הדרכים להגדיל את כוחם והשפעתם על תהליכי קבלת החלטות. יחד עם זאת, הדרך למציאות בה 

לתושבים, כולל קבוצת המשתתפים הסדרתיים, יש מקום מרכזי במרחב בו מתקבלות ההחלטות 

 ארוכה.  ודנהשמשפיעות על המרחב הציבורי בו הם חיים ע

 

עירונית לגבי החשיבות של הגברת רמת השקיפות מול ה נה הבנה במערכתכבר כיום ישובכל זאת, 

ים, פעם יכול בתחילת הדרך שמתקיימים של שיתוף ציבור כיםשתהליהתושבים ובנוסף, ההבנה 

לספק מאגר ידע חשוב ביותר  ,שנייהותית את ההתנגדויות של התושבים ופעם צמצם משמעל אחת

ת שעירייניתן לציין אירוע גדול מאוד של שולחנות עגולים לראייה,  שמקורו אצל התושבים.

, אליו הוזמנו תושבים ונבחרי ציבור ברמה 2016קיימה במהלך חודש ספטמבר  ירושלים

השכונתית על מנת ללמוד מהם על החוויות שלהם מתוך השתתפות בתהליכי שיתוף ציבור, 

 . יבור לעיריית ירושליםשיתוף צשל  מוסדר הליך כתיבת חוברת נוהלת התחיללבמטרה 

המחקר הנוכחי מצביע על תופעה חדשה במרחב הציבורי של קבוצת תושבים שמסיבות שונות 

החליטה להקדיש מזמנה הפרטי על מנת להשתתף במספר רב של תהליכי שיתוף ציבור. יכולת 

 ,הלמידה של קבוצה זו הפכה אותה במשך הזמן לקבוצה ייחודית של משתתפים סדרתיים

שאף הצמיחה מתוכה שחקנים שהפכו לנבחרי ציבור.  ,זת בידע מקצועי והון חברתי גבוהשאוח

 לעבור משינוי תכנית לשינוי כללי המשחק של שיתוף ציבור. הקבוצה הזו היא המוטיבציה של

על אף הממצאים והחידושים שהמחקר האמור מציע, הוא אינו חף ממגבלות. בין המגבלות 

לציין את העובדה שהמרואיינים ברובם המוחלט הינם תושבי העיר קיימות במחקר ניתן ה

ירושלים ורואיינו לגבי תהליכי שיתוף ציבור שהתקיימו בעיר ירושלים בלבד. מגבלה נוספת איתה 

מתמודד המחקר נוגעת לאותם משתתפים סדרתיים פוטנציאלים אליהם לא הגעתי במסגרת 

שלג, לפיה שבה בחרתי להשתמש, שיטת כדור ה מהבשל שיטת הדגי ,המחקר שערכתי, בין היתר

 .בהמשך המליץ על מרואיין נוסף אותו ראיינתישראיינתי כל מרואיין 
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בכדי לבחון את הממצאים שעלו ממחקר זה לעומק, יש לערוך מחקר נוסף מקיף יותר שירחיב את 

יאלים זה, הן מבחינת הרצון להגיע למרואיינים פוטנצ במחקרמספר המרואיינים שהשתתפו 

עתידיים שמחקר זה לא הצליח להגיע אליהם והן מבחינת הרצון להגיע לגיוון גדול יותר של 

 מרואיינים ושל תהליכים המתקיימים במקומות נוספים מחוץ לעיר ירושלים. 

בנוסף, מחקר עתידי צריך לבחון בצורה מעמיקה יותר את התפקידים הנוספים של קבוצת 

שילות העירונית ולבחון האם אכן תצליח קבוצה זו לשנות את המשתתפים הסדרתיים במארג המ

 כללי המשחק בכל הנוגע לאופן בו מתקיימים תהליכי שיתוף ציבור מול התושבים. 
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 נספחים

 משתתפים סדרתיים בתהליכים של שיתוף ציבור - שאלון חצי מובנה לראיונות: 1 נספח

 

 ?  ספר/י לי מעט על עצמך: גיל, מצב משפחתי, מקום מגורים, השכלה, עיסוק, רקע כללי .א

 תוכל/י לספר לי על תהליכים של שיתוף ציבור בהם לקחת חלק ?  .ב

מה הוביל אותך להחלטה להשתתף לראשונה בתהליך של שיתוף ציבור ? תוכל/י להרחיב מעט  .ג

 הוא עסק ? אותו, באיזה נושא  יזםעל התהליך: מי 

 ?  מתוצאותיוהאם את/ה מגדיר/ה את התהליך כתהליך טוב ? האם היית מרוצה  .ד

 חלק ? בהם לקחת ליכים של שיתוף ציבור את/ה מעריך/ה שבכמה תה .ה

 תוכל/י לספר לי על תהליכי שיתוף ציבור נוספים בהם לקחת חלק ?  .ו

 ?  מהן הסיבות שהובילו אותך להשתתף בתהליכי שיתוף ציבור נוספים .ז

האם את/ה יכול/ה להצביע על הבדלים בין תהליכי שיתוף הציבור בהם השתתפת: רצינות  .ח

 תוצאותיו ? עומק התהליך, התהליך, 

מה הייתה רמת המעורבות שלך בכל אחד מהתהליכים? האם רמת המעורבות שלך השתנתה  .ט

  ? מתהליך אחד לשני 

על ההחלטה שלך לקחת חלק בתהליך  הייתה השפעהכישלון של תהליך להצלחה או להאם  .י

 ?  שבא לאחריהם שיתוף ציבור נוסף

 כגון חבר/ת מינהל קהילתי ?  של ייצוג תושבים נוספיםהאם לקחת על עצמך תפקידים  .יא

האם לדעתך יש קשר בין ההשתתפות שלך בתהליכים של שיתוף ציבור לבין במידה וכן,  .יב

 לנציג ציבור?  קיבלת לעבור מתושב המשתתף בתהליכי שיתוף ציבורההחלטה ש

 מה לקחת מתוך התהליכים שבהם השתתפת ?  .יג

 בין תהליך השתתפות אחד לשני ?  האם את/ה מזהה תהליך של למידה עצמית .יד

 כיצד את/ה מעריך/ה את רמת ההשפעה שלך על תהליכי קבלת ההחלטות ברמה העירונית ?  .טו

 יתוף ציבור ? היית מגדיר/ה את המונח שכיצד  .טז

 האם את/ה מכיר/ה אנשים נוספים שלקחו חלק במספר תהליכים של שיתוף ציבור ?  .יז
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 פרטים אודות המרואיינים :2נספח 

שם 
המרואיין/ת 

 )בדוי(

תאריך עריכת 
 תהליכי שיתוף הציבור בהם לקחו המרואיינים חלק מקצוע גיל ןהריאיו

יועץ  38 23/10/2015 יאיר
 תקשורת

 תכנון פארק גוננים 
 תכנון פארק המסילה 
 גיבוש תכנית אב גוננים 
 עירונית בשכונת גוננים תהתחדשו 
  ציבור שונים בנושא תח"צתהליכי שיתוף 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

עו"ד  69 06/09/2016 חנה
 ומתווכת

 בינוי מלונות במושבה הגרמנית 
 מוזיאון הטבע 
 גיבוש תכנית אב עמק רפאים 
  קלההרכבת של הקו כחול התכנון 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

 עו"ד 56 01/08/2016 חמדה

 בינוי במצפה נפתוח 
 תהליכי שיתוף ציבור בנושא תכנון גנים ציבוריים 
  קלההרכבת ה של ירוקהקו התכנון 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

 68 19/11/2015 צהלה

עיסוק 
וניהול 

בתחומי 
איכות 
 הסביבה

שימור ו
 מבנים

 שימור כפר מלחה 
  מסחרי בקריית יובלחידוש מרכז 
 ערב העירגיבוש תכנית אב דרום מ 
  האזבסטונים יבוואדתכנון פארק עירוני 
 תכנון פארק עמק הצבאים 
 תכנון עמק הארזים 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

מחשבים  55 09/10/2016 ערן
 וטכנולוגיה

 גיבוש תכנית אב מושבות 
 גיבוש תכנית אב בקעה 
 פארק המסילה תכנון 
 תכנון פארק גוננים 
 (פארק ליפשיץ) תכנון גינה קהילתית 
  קלההרכבת של הכחול הקו התכנון 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

 67 14/04/2016 ראובן
איש קולנוע 

וחוקר 
 ההיסטורי

 תכנון ופיתוח שכונת עין כרם 
 שימור כפר עין כרם 
  בעין כרםתכנון הנחת צינור מים 
 בינוי מתחם כרמית-תכנון תכנית פינוי 
 גנים-גיבוש תכנית אב יובלים 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

 30 11/04/2016 שלומית
אשת חינוך 

וניהול 
 פרויקטים

 תכנון חידוש מגרש הכדורגל בשכונת בקעה 
  משוגעבקעה"תכנון גן משחקים" 
  הציר הירוק בבקעה קטיפרויתכנון 
 הסדרי תנועה ברחוב נחום ליפשיץ 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 

 32 19/05/2016 רננה
 נוךיאשת ח

ומנהלת בית 
 ספר

 תכנון חידוש מגרש הכדורגל בשכונת בקעה 
  משוגעבקעה"תכנון גן משחקים" 
  הציר הירוק בבקעה יקטיפרותכנון 
 בשכונת רסקו "מרטון" תכנון גן משחקים 
  עירוניות/ועדות של המינהל הקהילתי תבוועדוהשתתפות 
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