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 חדשנות וקיימות כמנופים כלכליים לעיר 

חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות, מנהלת המעבדה לחדשנות, בית    -: ד"ר אורלי רונןבהנחיית
 מנהלת אגף חדשנות וקיימות, עיריית כפר סבא.  -ספר פורטר, אוניברסיטת תל אביב, ושרית סלע 

 ד"ר אורלי רונן:

חדשניות בשוק הפרטי. קיים צורך   חברותנושא המושב הוא שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות לבין 
אמיתי ברשויות בשיתופי פעולה מסוג זה וקיים פוטנציאל אדיר למימוש. הסיבה העיקרית ששיתופי  

פעולה מסוג זה מתקשים לצאת אל הפועל היא היעדרה של "שפה" משותפת בין המגזרים, שאינם  
 ודעים להתאים עצמם לדרך ההתנהלות, לדרישות, לרגולציה ולבירוקרטיה של האחר.י

 ראש אגף אנרגיות מקיימות במשרד האנרגיה: -אוריאל בבצ'יק

על מנת לעשות מהלך רחב היקף של מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות נדרשת פעולה ועבודה במספר  
נן מספיקות כדי שהמהלך יגיע אל הפועל בהיקף  מישורים. החלטה ופעולה של השלטון המרכזי לבדו אי 

גדול. על השלטון המרכזי לפעול מעבר למתן תקציבים והגדרת רגולציה ובמקביל גם עליו להעניק כלים  
 וליווי לרשויות המקומיות. אלו יפתחו אצלן מסוגלות ויביאו ליישום בשטח. 

 מנהלת אגף קיימות וחדשנות בעיריית כפ"ס: -שרית סלע

האקלים המתרחשים היום מחייבים את כולנו לפעולה מיידית. למרות זאת קיימת תפיסה  שינויי 
ברשויות מקומיות שונות שמאשימה את השלטון המרכזי בחוסר הכוונה בתחום ובהעדר תכנית רחבה  
וארוכת טווח. על הממשלה בהחלט לפעול בנידון, אך יחד עם זאת מהרשויות המקומיות נדרש להיות  

 ת ולא לחכות לשלטון המרכזי, אלא להתחיל לפעול כבר ביוזמתן הן. אקטיביו-פרו

התפיסה שהפתרון הוא השקעה נרחבת בחינוך גם היא אינה נכונה. השקעה בחינוך היא חשובה, אך  
 מהווה רק חלק מהפתרון הנדרש, אשר עליו להיות רחב היקף והוליסטי.

השקעה כספית גדולה, אך זה לא בהכרח   רבים חושבים שפרויקטים בתחום הסביבה והקיימות דורשים
נכון. רשות מקומית שתפעל באופן שקול ותשתף פעולה עם חברות חדשנות בתחום יכולה ליצור חיסכון  

 כספי משמעותי ולהחזיר את השקעתן, לדוגמא ע"י גגות סולאריים ונורות לד סולאריות.

 מהקהל:

ובקיימות היא שגויה בבסיסה. עלינו להגיע למצב  הגישה שנדרש בעירייה אגף שיעסוק בחדשנות 
שתפיסות של קיימות ושילוב של חדשנות יהיו מוטמעות בפעולתם המשותפת של כלל מחלקות הרשות  

 המקומית. 

  -ד"ר אביגדור שרון

אנחנו חיים בתקופה המחייבת שינוי בהתנהגותינו. משבר האקלים משפיע על כל תחומי החיים  
חזקות במיוחד. הפתרון יגיע משת"פ בין רשויות ויזמים. שיתוף פעולה שכזה   והשפעות באזורינו אף

 יוכל לפתח ברשויות חדשנות שתשיג יעדי קיימות. 

השתתפו ערים רבות סביב הים התיכון. נעשה מחקר על שיתופי   SME4SMARTCITIESבפרויקט 
הפרויקט עלה שקיימים  הפעולה ותהליכי קידום החדשנות בין הערים השונות בפרויקט. בין ממצאי 

מיזמים רבים בתחום האנרגיה המתחדשת, אך תחומים אחרים שגם בהם נדרשת פעולה עדיין כמעט  
 ואינם זוכים לתשומת לב, כגון תחבורה, טיפול בפסולת ועוד. 

 מתוך המחקר שנעשה נמצאו הגורמים הבאים כחסמים העיקריים למיזמי חדשנות בערים:

 ע של מחקר ופיתוח. חוסר במקורות כספיים לביצו •

 בירוקרטיה של שלטון מקומי שאינה מוכרת לחברות מהשוק הפרטי ומקשה על פעילותן. •
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 פערי "שפה" בין היזמים לרשויות ודרכי התנהלות אחרות. •

כדי ליצור שפה משותפת ולגרום לפרויקט להצליח מומלץ על יצירתו של צוות פנים רשותי שתפקידו  
ל לחבר בין כל אגפי הרשות הרלוונטיים ולרתום אותם, ובכך לפתוח  קידום יוזמות. צוות שכזה יוכ

 חסמים. 

 

 


