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תודות 
בדצמבר 2013 התקיים במסגרת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית מושב מיוחד בנושא “מדדים אזוריים 
וההצגות השונות   הדיון  קבוצות  בהנחיית  בהנחייתו,  בארגון המושב,  לשותפים  תודה  חיים”.  לאיכות 
שהתקיימו בו - דר’ ענת עתי סריג, המכון למנהיגות וממשל, דר’ אורלי רונן, מרכז השל לקיימות, עבד 
אסילי, מכון ראות, ערן קליין, שתיל, ענת דור, המעבדה לקיימות, המחלקה לגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, 
 ,Lunaria ארגון   Chiara A. Ricci קיימא,  לכלכלה בת  דניאל, העמותה  רוני  גוריון,  בן  אוניברסיטת 
תקווה עברון, המכון למנהיגות וממשל,  ,Tommaso Rondinella ארגון  Lunaria ו – ISTAT )הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה באיטליה(. תודה לתמר פלד אמיר מאגף חברה וממשל במשרד ראש הממשלה 
על הצגת תהליך עיצוב המדדים הארצי. כמו כן, נייר סיכום זה כולל את תוצאות סקר עמדות שנערך 
במהלך הקונגרס בקרב משתתפיו בנושא “מדדים אזוריים לאיכות חיים” -  תודות לרמי יולז’רי מחברת 
המגוון,  על  עצמו  במושב  למשתתפים  גדולה  תודה  הפועל.  אל  מהרעיון  הסקר  בהוצאת  טולס,  זטא 

העומק, וההתלהבות שהביאו לדיונים שנערכו במסגרתו. 
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הקדמה

ההצלחה של מדיניות פיתוח נמדדה במשך שנים רבות באמצעות מדדים כלכליים בלבד. אולם, בשנים 

האחרונות גוברת ההכרה כי מדדים אלו משקפים רק חלק מן התמונה, ואינם מהווים אמצעי מספק 

לגיבוש מדיניות ועיצובה. 

לאור זאת, מדינות רבות, בהן גם ישראל, החלו בשנים האחרונות ליזום ולקדם תהליכים לפיתוח מדדים 

מורכבים יותר - מדדי איכות חיים. בישראל אישרה הממשלה בדצמבר 2012 החלטה לקדם את פיתוחם 

של מדדים ארציים לאיכות חיים. ההחלטה התקבלה בעידודם ודחיפתם של גורמים מקצועיים אזרחיים, 

אקדמיים וממשלתיים, שראו חשיבות בפיתוח גישה רב ממדית למדידת איכות חיים.

הניסיון בעולם, ולא פחות מכך המציאות בישראל, מלמדים שהערכת איכות חיים ברמה הארצית היא 

מרכיב משלים למדידת איכות חיים ברמה האזורית/תת לאומית. שונות סביבתית, חברתית, פוליטית בין 

אזורים שונים, כמו גם תהליכים בהם גופי ממשל מקומי  ואזורי הופכים להיות שחקן משמעותי בעיצוב 

מדיניות, מחייבים יצירה של תמונת מצב אזורית של איכות חיים. 

של  תוצר  להיות  צריכים  מדדים  ומקיימת,  הוגנת  ציבורית  מדיניות  לקידום  אמיתי  אמצעי  להוות  כדי 

התדיינות ציבורית. ואכן מדינות רבות בעולם וגופים אזרחיים שיזמו פיתוח מדדי איכות חיים, העמידו 

את תהליכי ההתדיינות וההשתתפות הציבורית כמרכיב מרכזי ומהותי בתוכם.

נחשוני בתהליך ארוך  צעד  חיים” מתעד  לאיכות  אזוריים  “מדדים  בנושא  מסמך הסיכום של המושב 

המתרחש בימים אלה. לראשונה בישראל, נידון הצורך בבניית מדדים לאיכות חיים ברמה האזורית, 

כמהלך משלים לעשייה המקודמת ברמה הארצית. כדי לעמוד על המשמעות והחשיבות במהלך זה, 

כלל המושב הצגות של התהליך הממשלתי לעיצוב מדדים על ידי תמר פלד אמיר, של מסגרת רעיונית 

ציבורית  ושל מעורבות  עתי-סריג,  ענת  דר’  ידי  על  חיים  לאיכות  אזוריים  למדדים  ודוגמאות מהעולם 

אזרחית בתהליכי עיצובם על ידי Tommaso Rondinella. סיכום זה כולל את עיקרי הצגות אלו. קדם 

למושב סקר שנערך לקראתו, שנועד לבחון עמדות מרכזיות ביחס למדדי איכות חיים אזוריים, פיתוח 

אזורי והצורך בהתדיינות ציבורית בתהליכי עיצוב מדדי איכות חיים. סיכום זה כולל פרק שנכתב על ידי 

ערן קליין,  המציג את הממצאים העיקריים מהסקר ואת המסקנות העולות ממנו. בסופו של מסמך זה 

מופיע פרק דיון מסכם מיוחד שנכתב על ידי דר’ אורלי רונן, מנחת המושב. 

אנחנו מודים לכלל המשתתפות והמשתתפים במושב ולמי שתרם לכתיבתו של הסיכום המובא כאן. 

אנחנו מקווים שיוכל לתרום להמשך הפיתוח של גישה אזורית, והתדיינות ציבורית אמיתית, ולהביא 

לתרומה לאיכות חיים בנגב ובכלל.

אסף רז 

תוכנית כלכלה מקומית 

מקיימת
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פיתוח מערכת מדדי איכות חיים לישראל

תמר פלד אמיר, אגף ממשל וחברה, משרד רה”מ

בדצמבר 2012 קיבלה ממשלת ישראל החלטה )החלטת ממשלה 5255( על פיתוח מערכת של מדדי 

איכות חיים לישראל. החלטה זו מבוססת על ההבנה, כי צמיחה כלכלית המתבטאת בתוצר מקומי גולמי 

)תמ”ג( הנה אמצעי מרכזי לשיפור איכות החיים של תושבי המדינה אך איננה משקפת תמונת מצב 
חברתית-כלכלית מלאה ושלמה דיה במגוון תחומי החיים. 

ההחלטה באה כהמשך לפרסום דו”ח שטיגליץ-סן-פיטוסי, שפורסם בשנת 2009 - לבקשת נשיא צרפת. 
הדו”ח הציע דרך חדשה להתבוננות על איכות חיים, קידמה ושגשוג ולאופן מדידתם של אלו. 

בשנת 2011 פרסם ארגון ה-OECD לראשונה את דו”ח ה-”?How’s Life” אשר מודד באופן השוואתי 
היבטים מגוונים של תנאי מחיה חומריים, קיימות ואיכות חיים. פרסום זה הצטרף למגמה עולמית של 

פיתוח מערכות מדדי איכות חיים במדינות שונות וביניהן: אנגליה, אוסטרליה, איטליה וקנדה.

פיתוח של מערכת מדדי איכות חיים לישראל מהווה חידוש במספר היבטים מנקודת מבטו של האזרח. 
חיים החורגים ממדידת התמ”ג, מדידה  ניתן למנות: ראייה רב תחומית של תחומי  אלו  בין היבטים 
משולבת של תחומים החשובים הן לעבודת השלטון והן לציבור האזרחים והארגונים השונים. בנוסף, 
ניתן לציין את שילובם של מדדים סובייקטיביים אשר משקפים את תפיסת האזרחים לגבי איכות חייהם 
ואיכות החיים בישראל, וכן גיוון ועיבוי של תשתית נתונים משותפת לשיח בין-מגזרי משותף. לבסוף, 

למערכת המדדים פוטנציאל להוות “מפה” לעיצוב סדר יום ומדיניות ציבורית.

תהליך קביעת המדדים כולל מספר שלבים המפורטים בתרשים הבא. שלבים אלו כוללים דו”ח מתווה 
לקביעת המדדים הממליץ, על סמך סקירה בין לאומית מקיפה, על תשעה תחומי מדידה: )1( רמת חיים 
חומרית, )2( מעורבות אזרחית וממשל, )3( איכות התעסוקה, )4( חינוך, השכלה וכישורים, )5( איכות 

הסביבה, )6( בריאות, )7( רווחה אישית וחברתית, )8( ביטחון אישי, )9( תשתיות ודיור. 

רשימת התחומים, לצד דו”ח המתווה מהווים בסיס לעבודת צוותי עבודה לכל תחום, כאשר בצוותים אלו 

חברים נציגי ממשלה, אקדמיה ונציגי ארגונים. הצוותים גיבשו רשימת תחומי משנה מרכזיים ראשונית, 

שביחס אליהם הם מציעים לפתח מדדים. רשימה זו עומדת במרכז תהליך היוועצות עם הציבור הכולל 

שאלון מקוון וסדנאות לאוכלוסיות שאינן נגישות לאינטרנט, על מנת לקבל התייחסויות מגוונות מקבוצות 

רבות ככל האפשר בישראל. לאחר שלב ההיוועצות עם הציבור, יגבשו הצוותים את המלצותיהם למדדים 

בתחומי עיסוקם, ואלו יובאו לדיון לצורך גיבוש מערכת המדדים הסופית, בפני ועדת היגוי ממשלתית. 

מערכת זו תוצג לממשלה ותפורסם לציבור.
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איכות חיים אזורית: מדידה ודיון ציבורי

ד”ר ענת עתי סריג - המכון למנהיגות וממשל

הבנת המרכיבים היוצרים איכות החיים היא דבר מורכב. היא נשענת על מאגר של ידע רב ומגוון, החל 

בהתדיינות הציבורית סביב הגדרתה של קידמה וכלה בדיון על הגדרת האמצעי הנכון למדידת אושר.  

זוהי סוגיה שזכתה לתשומת לב בינלאומית רבה בשנים האחרונות, והעיסוק בה הניב שפע של ידע 

וניסיון סביב שאלות כמו: מהי איכות חיים? איך יש להגדיר ולמדוד אותה? איך יש לקשור אותה לענייני 

מדיניות?  תובנה אחת שעולה ממאגר הידע והניסיון הגדל היא שליוזמות איכות חיים ברמה המקומית 

והאזורית יש פוטנציאל אדיר לחולל שינוי בחייהם של התושבים. 

וזו מאפשרת  השימוש במדדי איכות חיים מקומיים מאפשר הבנה אינטימית של הסביבה המקומית, 

את ביצועם הזריז של שינויים מורכבים, וכך לפעול לפני שמידת חומרתן ודחיפותן של בעיות גדלה.  

המדדים המקומיים גם מחזקים את ידן של גופים מקומיים– ממשלתיים ואזרחיים גם יחד.

גם  אינו פשוט, כמו  כל הגורמים המעורבים  גם קשיים.  שיתוף הפעולה שנדרש מצד  כמובן שישנם 

הצורך להגדיר מה נופל תחת סמכותן של הרשויות המקומיות ומה לא. ובכל זאת, אם הציבור ישותף 

בתהליך ותהיה הקפדה על תהליך ראוי תוך שימוש בכוחו של כל שותף מקומי להגדיר, למדוד ולעקוב 

אחר איכות החיים באזור שלו, אז תוכל יוזמה כזו לשפר באופן ניכר את איכות החיים באזור כולו.

מדידת איכות חיים שוויונית ובת-קיימא 
באיטליה

Tommaso Rondinella, ISTAT &  Lunaria

על מנת להגדיר ולמדוד מונח מורכב כמו “איכות חיים”, יש צורך בהשתתפותם הישירה של גורמים 

למדדים  חשובה  דמוקרטית  לגיטימציה  נותן  היטב,  מאורגן  הוא  אם  כזה,  תהליך  בחברה.   מגוונים 

שנבחרו כמייצגים את איכות החיים, לגיטימציה שהיא הכרחית אם ברצוננו להשתמש במדדים הללו 

כדי לסמן סדרי עדיפויות פוטנציאלים לפעילות פוליטית. “החלטה לגיטימית אינה מייצגת את הרצון של 

כולם, אבל היא נובעת מהתדיינות בין כולם”.  הלגיטימציה של התוצאה נובעת מהתהליך בו הרצון של 

כולם מתהווה, ולא מסכימת רצונות שכבר גובשו מראש. התנאים לדיון יעיל הם: שוויון בין המשתתפים, 

שיתוף בתהליך הדיון מצד כל מי שיושפע ממנו, ייצוג חופשי, פומבי ושוויוני לאינטרסים של כולם, הבנה 

הדדית ורצון לקדם את טובת הכלל.

תחת התנאים הללו הקימו באיטליה המועצה הלאומית לכלכלה )CNEL( והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

)ISTAT( “ועדת היגוי”, הכוללת קבוצת מומחים רחבה ונציגים מהחברה האזרחית.  התהליך כולו לווה 

במספר הזדמנויות להתייעצות עם הציבור הרחב באמצעות סקרים, מפגשים וכלים מקוונים.

היוזמה ל”איכות חיים שוויונית ובת קיימא” )BES( שואפת לנתח את הרמות, דפוסי הזמן והתפוצה של 

רכיבי איכות החיים השונים, על מנת למצוא את נקודות העוצמה והחולשה ולזהות מקרים של אי-שוויון 

טריטוריאלי או קבוצות מועדפות או מוחלשות חברתית )שוויון(, ועל מנת להתבונן בהם מנקודת מבט 

רב-דורית )קיימות(. בימים אלו המיזם מתמודד עם אתגר מדידת איכות החיים ברמה המקומית, תוך 

התייחסות מיוחדת לאיכות החיים העירוניים.
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ממצאי סקר ‘מדדים אזוריים לאיכות חיים’

ערן קליין, שתיל

רוב מכריע של ממשתתפי ‘קונגרס הנגב לכלכלה מקומית’ סבורים כי ישנם הבדלים בין אזורים שצריכים 

להתבטא בהערכת איכות חיים.  קרוב ל-80% ממשתתפי הסקר )128 משיבים סה”כ( מאמינים שהגדרת 

איכות חיים באזורים שונים תהיה שונה גם כן.  אם האופן בו נתפסת איכות החיים באזור אחד אינו 

בהכרח הולם את הגדרת החיים ראויים באזור אחר, האם איכות חיים הנמדדת ברמה ארצית בלבד 

)כממוצע כלל ארצי( תוכל לשקף את השונות הזו באופן נאמן ולהוות כלי יעיל לעיצוב מדיניות? על פי 

התייחסויות המשיבים לסקר נראה שיש מקום לבחון הנחה זו.  

וממגזר  אקדמיה  אזרחיים,  ארגונים  מקומי,  שלטון  ממשלה,  נציגי  בהם  הכנס,  משתתפי/ות  מרבית 

עסקי, מעריכים שמדידת איכות חיים אזורית תוכל לסייע בקידום מטרות חברתיות סביבתיות ארוכות 

טווח. יותר מ-80% מהמשיבים לסקר הסכימו שמדידת איכות חיים אזורית תוכל לסייע בצמצום פערים 

חברתיים בין אזורים שונים. כלומר למרות שיש הבדלים במרכיבים שונים בין אזורים, ישנם פערים שלא 

כלי בעל  יוכלו להוות  ניתן להניח שמדדים אזוריים לאיכות חיים  נתפסים כראויים. מהתייחסויות אלו 

תפקיד ציבורי חשוב - הם יוכלו לתרום לפעילות לצמצום פערים לא בניסיון להביא את ה”מרכז” אל 

הנגב,  ולא בניסיון להביא את הנגב ל”מרכז” כי אם בהכרה בשונות מצד אחד, ובפערים הבלתי ראויים 

מצד שני, ובבניה של מדיניות מתוך תפיסה מותאמת למה שיוצר איכות חיים באזור עבור כלל תושביו. 
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כשציבור המשתתפים בקונגרס נשאל כיצד מדדים אזוריים לאיכות חיים יתרמו לאיכות חיים באזור, 

הוא משיב שהוא מאמין שמדדים כאלו יאפשרו פיתוח שירותים מתאימים, יחזקו שיתוף פעולה ויתרמו 

ליכולות ניהול. בדומה לאופן בו הממשלה רוצה לעשות שימוש במדדים כדי לייצר מדיניות, כך מאמין 

הציבור, יכולים לעשות גם גופי ממשל אזוריים ומקומיים, ברגע שהם ישקפו את המצב באזורם באופן 

מהימן. 

רבים ממשתתפי  בנכונות של  חיים מתבטאת  לאיכות  מדדים  אזורית של  ההכרה בחשיבות הערכה 

הכנס לקחת חלק בתהליכי גיבושם. 87% מהמשיבים לסקר ישמחו להשיב לסקר אינטרנטי בנושא, 80% 

הביעו רצון לקחת חלק פעיל במפגשי שיתוף ציבור לגיבוש המדד ולמעלה ממחצית המשיבים, בכלל זה 

אנשי אקדמיה, ממשל וארגונים אזרחיים, הביעו רצון לקחת חלק בצוותי עבודה מקצועיים לגיבוש המדד 

כשרבים נוספים מביעים עניין ונכונות לסייע בקידום המהלך.
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הצד המקומי של איכות החיים

דר’ אורלי רונן, מרכז השל

אנו מודדים את הדברים אשר אכפת לנו מהם ואנו לומדים להעריך את הדברים אותם אנו מודדים. 

 Donella Meadows

דונלה מדווס היא אחת מההוגות פורצות הדרך של החשיבה הסביבתית ואחת הראשונות שהצביעו 

על כך שיש גבולות לצמיחה וצריך להגדיר מדדים כדי לנהל אותה. מדדים הם חלק אינטגראלי מחיינו, 

אנו מכנים אותם לעיתים, סמל, אזהרה, סימן, רמז, ציון, דרגה, נתונים, מדידה, מכשירים, לוח שעונים 

או הסנונית במכרה. אנחנו מוקפים במדדים ודרכם אנחנו מצליחים להבין את העולם, לקבל החלטות, 

לתכנן תוכניות ולבצע פעולות. עם כך, כפי שמדווס מציינת, כדאי אם כן להבטיח שנמדוד את הדברים 

החשובים לנו ונכוון את עצמנו, להתקדם לעברם. 

שנים הגדרנו “דברים חשובים” על ידי מדדים כלכליים: צמיחה, תל”ג, ייצור, סחר, רכישות, בעלות על 

מוצרים, וכו. היום כבר יותר ויותר ברור שמדדים כאלו, אולי מודדים צמיחה ופעילות כלכלית אך אינם 

בהכרח מודדים איכות חיים, אושר או קיימות. וכפי שאמרה מדווס, אינם משקפים את הדברים שבאמת 

אכפת לנו מהם, ולכן אינם מצפני מדיניות ראויים. לא ברמה הלאומית ולא ברמה המקומית. מדינות 

רבות, ובכללן ישראל, כבר גיבשו )או מגבשים(  תהליכים לפיתוח מדדים ששמים דגש על איכות חיים 

וקיימות. כך לדוגמא יזם ארגון ה- OECD בשנת 2011 את פרויקט - Better Life Index במסגרתו יש 

הערכה של מדדים שונים לאיכות חיים במדינות החברות בארגון.  

המושב המופיע בסיכום זה התקיים במסגרת קונגרס “קונגרס הנגב לכלכלה מקומית” כחלק מדיון רחב 

על הכלכלה העכשווית – מידת מקומיותה ומידת קיימותה. ללא ספק, מסגרת ראויה לדיון על מדדים 

חלופיים לאיכות חיים – מקומיותם וקיימותם. 

המושב לא התקיים בריק תודעתי, להיפך, המדדים החלופיים כבר כובשים את מקומם גם בישראל. 

בדצמבר 2012 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לקבוע מדדים לאומיים לאיכות חיים. החלטת הממשלה 

קובעת שמדדי איכות חיים יספקו נתונים למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור בישראל לגיבוש תמונת מצב 

חברתית, כלכלית וסביבתית מהימנה מקיפה ועדכנית, אשר תהווה בסיס לעיצוב מדיניות הממשלה או 

מקבלי החלטות אחרים, תאפשר את בחינת השלכותיה של מדיניות זו, וכן תאפשר לציבור להעריך את 

ההתקדמות והשינוי באיכות חייו.

הדיון נפתח דווקא בזוית הממשלתית, שבשלב זה, מתעלמת מההיבט המקומי, תמר פלד אמיר, ממשרד 

ראש הממשלה, הציגה את התהליך הממשלתי, והדגישה את ההזדמנות שהוא מייצר לשיח חדש בין 

האזרח למדינה. תחומי הליבה של המדדים אמנם קבועים, אך המדדים עצמם, יקבעו בתהליך שעושה 

מאמצים להגיע לכלל האוכלוסייה, הן לאזרחים והן לארגונים. שילובם של מדדים סובייקטיביים, יחד 

עם הגיוון והעיבוי של מסגרות ההתייעצות הציבורית של התהליך הממשלתי, תורמים ליצירת תשתית 

נתונים נרחבת ולשיח בין-מגזרי משותף. יש כאן בהחלט התארגנות ממשלתית מרשימה, אך מוקדם 

לדעת אם אכן איסוף הנתונים וההקשבה יבואו לידי ביטוי במדדים עצמם ובתהליכים שיבואו בהמשך.

כמה אתגרים עומדים עדיין בפני התהליך הממשלתי ובפני תהליכי עיצוב מדדים לאיכות חיים ככלל. 

היכולת להשפיע על תהליך בניית המדדים תלויה בין השאר במשאבים העומדים לרשות קבוצות שונות. 
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ככל שהקבוצות חזקות יותר, תהייה להן יכולת גדולה יותר להשתלב, לעצב את השיח ולהכתיב מדדים 

שמשקפים את עמדותיהם ותפיסתם. אתגר נוסף שעלה בתהליכים דומים בעבר, וצפוי לעלות גם כאן 

בעתיד נוגע לאיסוף המידע והנתונים. הרצון לאסוף נתונים בלוח זמנים קצר, עלול לגרום להתמקדות 
בבסיסי נתונים זמינים בלבד )ולא כאלו המשקפים נכון יותר את המצב( והתעלמות מבעלי עניין ומקורות 
מידע ונתונים נוספים. חשוב לנתח את הראיה הספציפית של כל בעלי העניין, כדי להרחיב את התפיסה 
של המציאות באמצעות המדדים. למעשה הצלחה של מדדים תלויה בשיתוף רחב ככל האפשר, של 
מירב בעלי העניין מהממשלה ועד התושב הבודד, בלי להתעלם ממקומן של הרשויות, ההתארגנויות 

והגופים המקומיים. 

המציאות בישראל והניסיון המתגבש במדינות רבות בעולם מראה שללא הטמעה של ראייה מקומית 
ואזורית בפיתוח המדדים ובישום מדיניות בעזרתם, השפעתם החיובית על איכות החיים של הציבור 

בישראל מוטלת בספק. 

אחד ממושגי היסוד לקיימות היא ההכוונה: “Think Global, Act Locally”, החיבור בין העולמי, הלאומי 
לבין המקומי, האזורי.  במשקפיים כאלו, עולה הזוית המקומית, כפרט ייחודי וקריטי בתוך מארג שלם, 

ההבנה הכוללת, תהייה שלמה רק אם תכלול גם את התובנות המקומיות. 

לשכונתי.  ואפילו  לעירוני  לאזורי,  ביטוי,  לתת  כדי  מספיק  גמישה  להיות  צריכה  המקומית,  הראייה 
לעיתים סטטיסטיקה מקומית  נכשלת בשיקוף תהליכים  שמורגשים ברמת השכונה. חשוב לקבוע את 
הגבולות הגאוגרפיים עליהם חל המדד בהתאם לתוצאות הדרושות. לעיתים מידע נאסף על פי גבולות 
מנהליים, ולעיתים רחוקות מתייחסים אילו למרחב הגיאוגרפי/אקולוגי אותו הם אמורים להעריך, כמו 

למשל במדדים עירוניים של טביעת הרגל האקולוגית. 

מדידה אזורית ועיצוב מדדים אזוריים לאיכות חיים מגיעה מתוך ההכרה בשונות בין אזורית בישראל, 
ובשונות שבין כל אזור למסגרת הארצית. שונות זו היא תוצאה של תהליכים כלכליים פוליטיים היסטוריים, 
ישנה  בישראל  שונים  אזורים  בין  לדוגמא  כך  שונים.  אזורים  של  ייחודיים  מאפיינים  משקפת  גם  אך 
שונות גדולה בכמויות משקעים, בהכנסה לנפש, במאפיינים אקלימיים, דמוגרפים וכלכליים. למאפיינים 
אלו מצטרפים תהליכים פוליטיים בשנים האחרונות של האצלת סמכויות לגופי ממשל מקומי ואזורי, 
וכיום גופים כמו עיריות, רשויות אזוריות לפיתוח, אשכולות, ומחוזות. באופן מעשי, גופים אלו ואחרים 
מחזיקים ומוציאים לפועל צעדים שונים שלהם השפעה על איכות החיים של תושבי האזור. יותר מכך, 
באופן מעשי, עסוקים כיום גופים אלו באופן מעשי ביצירת מדיניות פיתוח אזורית. בהעדר ראייה אזורית 

בעיצוב מדדי איכות חיים יחסרו תהליכים אלו את המצפן ואת הכלי לעיצוב המדיניות. 

דברים אילו באו לידי ביטוי גם בהרצאה של ענת עתי-סריג מהמכון למנהיגות וממשל אלכא, שטענה 

שמדידה אזורית לאיכות חיים נמצאת בקשר הדוק עם העובדה שגופים אזוריים בישראל יוזמים ולוקחים 

חלק פעיל בעיצוב מדיניות אזורית של איכות חיים. היא הדגישה את החשיבות בקול האזורי מקומי, 

ולמרות האתגרים, יש חשיבות רבה לייצר תהליך בו כל שותף אזורי יוכל למדוד ולהעריך את איכות 

החיים במקומו, וכך להשפיע באופן ישיר על איכות החיים הכוללת. 

גם בעשייה הבינלאומית רואים מזה מספר שנים את המרכיב האזורי הייחודי בא לידי ביטוי בכל הקשור 

למדדי איכות חיים. גם הניסיון בעולם מראה על צורך לייצר קשר בין המדידה האזורית לבין המדידה 

הארצית, אך יחד עם זאת יש לאפשר לתהליכים האזוריים עצמאות בקביעת המדדים לאיכות חיים. 

הכרה  אחד  מצד  לאפשר  בכדי  מגיעה  הארציים  למדדים  חיים  לאיכות  האזורית  המדידה  בין  הקשר 

בערכים ובמאפיינים של כל אזור ואזור, לאפשר לציבור ולמסגרות אזורית לבחון את צעדיהם, להעריך 
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הארציים  התהליכים  בין  בונה  דיאלוג  ולנהל  חלק  לקחת  זמנית  ובו  שלהם,  האפקטיביות  מידת  את 

לתהליכים האזוריים. 

דוגמאות  הביאה   ISTAT & Lunaria-מ  ,Tommaso Rondinella של  במושב,  השלישית  ההרצאה 
קונקרטיות מהניסיון הבינלאומי שמתמודד עם המורכבות, והמאפיינים האזוריים והעירוניים, בעשייה 
הלכה למעשה של מדידה ברמה המקומית. הוא הדגיש את הערך הדמוקרטי העמוק המגולם בתהליכים 
רחבים ומשתפים, שכוללים את הרמה המקומית והאזורית בנוסף ללאומית, וכך מייצרים יותר עוגנים 

אזרחיים בתהליכי קבלת החלטות. 

במטרה  שיעמוד  להבטיח  בשביל  ומבורך.  חשוב  הוא  חיים  איכות  מדדי  פיתוח  של  המהלך  לסיכום, 
השונות  את  המשקפת  אזורית/מקומית  תפיסה  היום  כבר  להבטיח  יש  החל,  שלשמה  הציבורית 
והמאפיינים האזוריים במדדי איכות החיים, תוך שיתוף הציבור, והמסגרות האזוריות בפיתוח המדדים 

ובהבניית אופן השימוש בהם. 

אזוריים  ופיתוח מדדים  אזורית  ראייה  צעדים שיכולים להבטיח  לפועל מספר  להוציא  ניתן  היום  כבר 
לאיכות חיים:

ראוי לתת מקום למחוזות משרדי ממשלה בתהליכי עיצוב המדדים  c

להבנות תהליכי שיתוף ציבור על בסיס אזורי ומקומי   c

לחבר גופים מקומיים ואזוריים העוסקים ביצירה ובפיתוח ידע )מכוני חשיבה, מוסדות מחקר, וכד’(    c

לתהליכי פיתוח המדדים

לתמוך ביצירת מסגרות מדדים מקומיות ואזוריות בזיקה למסגרת הלאומית  c

התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?” שאלה אליס
“זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע.” - אמר החתול

“לא אכפת לי כל כך לאן. - “ אמרה אליס
“אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי.” אמר החתול.
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الجانب املحيل لجودة الحياة
د.أوريل رونني، مركز هيشل

نحن نقوم بقياس األشياء التي تهمنا  ونتعلم أن نقّدر األمور التي نقوم بقياسها.

Donella Meadows

تُعترَبرَ دونيال ميدوز إحدى املفّكرات الرائدات يف مجال التفكري البيئي، وهي من األوائل الذين أشاروا أّن هنالك حدوًدا للنمّو 
وأنه من الواجب أن نحدد له املعايري يك نتمّكن من إدارته. هذه املعايري هي جزء أسايّس من حياتنا، وأحيانًا نسّميها إشارة، 
تحذير، رمز، عالمة، درجة، معطيات، قياس، أجهزة، الئحة مؤرشات أو السنونو باملنجم. نحن ُمحاطون مبعايري من خاللها 
نستطيع فهم العامل من حولنا، وأن نتخذ القرارات، وأن نخطط برنامًجا وننفذ عمليات. مع ذلك، كام تشري ميدوز، من املفضل 

أن نلتزم بقياس األشياء املهمة لنا، نركّز بها ونتقدم صوبها.

التجارة،  اإلنتاج،  اإلجاميل،  القومي  الناتج  النمو،  إقتصادية:  معايري  بواسطة  املهمة”  “األمور  نعرّف  كنا  السنوات،  مّر  عىل 
االقتناء، إمتالك املنتوجات وما إىل ذلك. بات اليوم واضًحا أّن مؤرشات كهذه قد تقيس النمو والنشاط االقتصاديَّني لكنها ال 
تقيس حتاًم جودة الحياة، السعادة أو االستدامة. وكام أشارت ميدوز، هذه املعايري ال تعكس األشياء التي تهمنا فعاًل، لذلك 
فهي ليست بوصلة مالمئة لتحديد السياسات، ليس عىل املستوى القطري فحسب، بل املحيل ايضا. لقد اتخذت )أو تتخذ 
اآلن( دول عديدة، من ضمنها ارسائيل، إجراءات لتطوير املعايري التي تُبز جودة الحياة واالستدامة. عىل سبيل املثال، أقامت 
منظمة ال-OECD عام 2011 مرشوع Better Life Index الذي تم مبوجبه تقدير معايري جودة الحياة املختلفة يف الدول 

املشاركة يف املنظمة. 

ُعِقدت الجلسة املذكورة يف هذا املُلخص ضمن »مؤمتر النقب لالقتصاد املحيل« كجزء من نقاش واسع حول االقتصاد املعارص، 
مدى محليته ومدى استدامته. ال شك أن هذا اإلطار جدير للنقاش حول معايري بديلة لجودة الحياة؛ محليتهاواستدامتها.

د الجلسة يف فراغ فكري بل عىل العكس، إذ أن لهذه املعايري البديلة مكانة يف ارسائيل. يف كانون األول عام 2012  مل تُعقرَ
قررت حكومة ارسائيل تحديد معايري قطرية لجودة الحياة. ينّص قرار الحكومة بأّن هذه املعايري ستزّود املعطيات لصانعي 
القرارات وللجمهور يف ارسائيل من أجل صياغة حالة اجتامعية، إقتصادية وبيئية موثوقة، شاملة وحديثة، التي تشّكل أساًسا 
لنهج الحكومة أو صانعي القرارات اآلخرين، ومتّكن من فحص مدى تأثريات هذا النهج ومتّكن الجمهور من تقدير التطور 

والتغيري يف جودة حياته.

إفتُِتحت الجلسة بوجهة النظر الحكوميّة تحديًدا، التي تتجاهل الجانب املحيل يف هذه املرحلة. طرَرحت متار بيلد-أمري، من 
مكتب رئيس الحكومة، سرّي العملية الحكومية، مع التشديد عىل الفرصة التي تتيحها للحوار ما بني املواطن والحكومة. إّن 
د ضمن إجراءات تحتاج ملجهود كبري من أجل إيصالها للجمهور،  املجاالت الجوهرية للمعايري ثابتة، لكن املعايري ذاتها تحدَّ
سواًء للمواطنني أو للمنظامت. إن دمج معايري غري موضوعية مع تنويع وتكثيف اللقاءات يُشكل أساًسا واسًعا من املعلومات 
من أجل حوار مشرتك بني القطاعات املختلفة. هذا تنظيم حكومي رائع، لكن ال ميكننا املعرفة من اآلن إذا كان اإلصغاء 

وجمع املعطيات سينعكسان يف املعايري ذاتها ويف اإلجراءات القادمة فيام بعد. 

يجب األخذ بعني االعتبار بأن قدرة التأثري عىل عملية صياغة هذه املعايري مرتبطة باملوارد املتوفرة للمجموعات املختلفة 
أيًضا. كلام كانت املجموعات أقوى، تكون لها قدرة أكب عىل االندماج، صياغة الحوار وفرض معايري تعكس مواقفها ووجهاتها. 

لقد وردت صعوبة أخرى قد ترد الحًقا، وهي االكتفاء بجمع املعطيات التي يسهل جمعها، والتي يتم تحليلها بشكل نظامي، 

وبهذا، تتكّون هنالك قيود أو تجاهل ملشاركة من يهمهم األمر.
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إن تحليل وجهة نظر كل من يهمهم األمر هو يشء رضوري من أجل فهم الواقع بواسطة هذه املعايري بشكل أوسع. يف 

الحقيقة، يتعلق نجاح املعايري بتعاون كبري قدر اإلمكان لكل من يهمهم األمر، إبتداًء بالحكومة وحتى املواطن الفرد، مع 

األخذ بعني االعتبار مكانة السلطات، املنظامت والهيئات املحلية. 

املحلية  النظر  وجهة  ترسيخ  بدون  أنه  يظهرون  بالعامل  عديدة  دول  يف  الجارية  واملحاوالت  ارسائيل،  دولة  يف  الواقع  إن 

واإلقليمية لتطوير املعايري وتطبيق السياسات بواسطتها، يصبح تأثريها اإليجايب عىل جودة حباة السكان أمرًا غري مؤكد.

إن أحد املفاهيم األساسية لالستدامة هو التوجيه: “Think Global, Act Localy”، الصلة ما بني العاملي، القطري وبني 

املحيل، اإلقليمي. من هذا املنظار تنبع الرؤية املحلية كعامل مميز وحاسم داخل نسيج متكامل. يكتمل الفهم الشامل فقط 

إذا شمل اإلدراك املحيل.

 يجب أن تكون وجهة النظر املحلية مرنة مبا فيه الكفاية، من أجل التعبري عن الواقع اإلقليمي، البلدي وحتى املتعلق بالحي. 

أحيانًا ليس بإمكان اإلحصاءات املحلية أن تعكس السريورات الجارية عىل مستوى الحي. من املهم وضع حدود جغرافية 

ينطبق عليها املعيار وفًقا للنتائج املطلوبة. يتم جمع املعلومات أحيانًا مبوجب حدود إدارية، ونادًرا ما يتطرقون إىل املدى 

الجغرايف/البيئي الذي يتوجب عليهم تقديره، عىل سبيل املثال، األثر البيئي مبقاييس بلدية. 

إن القياس اإلقليمي ووضع املعايري اإلقليمية لجودة الحياة تنبع من فهم التفاوت اإلقليمي يف دولة ارسائيل، ومن التفاوت 

ما بني املنطقة املعينة واملستوى القطري. هذا التفاوت هو نتيجة اجراءات اقتصادية، سياسية وتاريخية، لكنها تعكس أيًضا 

خصائص مميزة ملناطق مختلفة. مثاًل، هنالك تفاوت كبري بني املناطق املختلفة يف دولة ارسائيل، من حيث منسوب األمطار، 

الدخل للفرد، امليزات اإلقليمية، الدميوغرافية واالقتصادية. إضافة لهذه امليزات، تتم يف السنوات األخرية إجراءات سياسية 

لتفويض أجهزة الحكم املحيل واإلقليمي، مثل البلديات، السلطات املحلية للتنمية، التجمعات واملقاطعات. عمليًّا، تتخذ هذه 

الهيئات خطوات مختلفة لها تأثري عىل جودة حياة سكان املنطقة. إضافة لذلك، فإن هذه الهيئات مشغولة فعليا ببناء نهج 

تنمية إقليمي. بدون تواُجد وجهة النظر اإلقليمية لوضع معايري جودة الحياة، قد تفتقر هذه اإلجراءات إىل أدوات التوجيه 

وإىل أدوات بلورة السياسات.

طُرِحت هذه األمور أيًضا يف محارضة لعنات عايت-رسيغ من معهد ألكا للقيادة والحكم، التي ادَّعت أن القياس اإلقليمي 

لجودة الحياة مرتبط بشكل كبري بكون الهيئات اإلقليمية يف دولة ارسائيل تبادر وتلعب دوًرا فعااًل يف فهم جودة الحياة 

بشكل إقليمي. لقد شددت عىل أهمية وجهة النظر اإلقليمية املحلية، وبالرغم من التحديات، مهم جًدا أن نتخذ إجراءات 

يستطيع كل مشرتك إقليمي بها أن يقيس جودة الحياة مبنطقته ويقّدرها، وأن يؤثر أيًضا عىل جودة الحياة العامة بشكل 

مبارش.

يف النشاطات العاملية أيًضا، نالحظ منذ عدة سنوات أن العنرص اإلقليمي يظهر يف كل ما يتعلق مبعايري جودة الحياة. تؤكد 

التجربة العاملية عىل الحاجة  لخلق عالقة بني القياس اإلقليمي والقياس القطري، لكن مع ذلك يجب أن نوفر االستقاللية 

لالجراءات اإلقليمية بوضع معايري جودة الحياة. إن العالقة بني القياس اإلقليمي لجودة الحياة وبني املعايري القطرية أتت 

لتمكننا من معرفة قيرَم كل منطقة وميزاتها، ولتمكن الجمهور واألطر اإلقليمية من فحص خطواتهم وتقدير مدى نجاعتها، 

واالشرتاك يف محاورة بّناءة بني االجراءات القطرية واإلقليمية يف الوقت ذاته.

عرَرضت املحارضة الثالثة يف الجلسة لTommaso Rondinella  من ISTAT & Lunaria أمثلة واقعية من التجربة العاملية 

التي تواجه التعقيد، امليزات اإلقليمية والبلدية، والقيام بالقياس عىل املستوى املحيل. لقد شّدد عىل القيمة الدميوقراطية 

املشمولة يف اجراءات واسعة ومشرتكة، والتي تشمل املستوى املحيل واإلقليمي والقطري، لتُشكل نقاط ثِقل مدنية يف عملية 

اتخاذ القرارات. 
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إن االعرتاف بأهمية التقدير اإلقليمي ملعايري جودة الحياة تظهر يف استعداد العديد من املشاركني يف املؤمتر بلعب دور كبري 

يف صياغتها. 

رغبتهم  أبدوا   %80 اإلنرتنت.  عب  أيًضا  املوضوع  حول  باستطالع  للمشاركة  استعداد  عىل  باالستطالع  املشاركني  من   %87

باالشرتاك يف لقاءات مشاركة الجمهور لصياغة املعيار. أكرث من نصف املشاركني هم أكادميون، يشغلون وظائف حكومية 

ومنظامت مدنية، كلهم أبدوا الرغبة باالشرتاك يف مجموعات العمل املهنّي لصياغة املعيار، يف حني أن العديد من األشخاص 

اآلخرين أبدوا اهتامًما واستعداًدا للمساعدة يف تقّدم سري العملية.

وأخريًا، إن عملية تطوير معايري جودة الحياة هي عملية مهمة ومباركة. وليك نضمن تحقيق الهدف العام الذي بدأنا من 

أجله، يجب أن نعي بالكامل البعد اإلقليمي/املحيل الذي يعكس التفاوت وامليزات اإلقليمية يف معايري جودة الحياة، مع 

مشاركة الجمهور واألطر اإلقليمية يف تطوير املعايري وتخطيط كيفية استخدامها.

بإمكاننا اليوم أن نبدأ فعليًّا بخطوات تضمن نظرة إقليمية وتطوير معايري إقليمية لجودة الحياة:

يجب إعطاء ألوية الورزات دوًرا بصياغة املعايري.   c

القيام بإجراءات مشاركة الجمهور عىل أساس اقليمي ومحيل   c

التواصل مع مؤسسات معرفية مع عملية تطوير املعايري.   c

تشجيع إقامة أطر معايري محلية وإقليمية ذات صلة باإلطار القطري.   c

“قل يل من فضلك، من أي طريق عيّل أن أسلك؟” سألت أليس

“األمر يتعلق إىل أين تريدين الوصول” أجاب القط

“ال يهمني كثريًا” – قالت أليس

“إًذا ال يهم بأي طريق تسلكني” قال القط
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תוכנית כלכלה מקומית מקיימת
 Project Wealth: Promoting Local Sustainable  - )כמ”מ(  מקיימת  מקומית  כלכלה  תוכנית 
המתקיימת  הכמ”מ,  תפיסת  ויישום  לפיתוח  בינלאומית  תכנית  הינה   Economic Development
במימון תכנית המענקים ENPI CBCMed של האיחוד האירופי.  התכנית מהווה פלטפורמה אזורית 
ובינלאומית לפיתוח ידע, פיתוח מודלים תיאורטיים ומעשיים, ולקידום מדיניות מעודדת כמ”מ. התכנית 
האזורי  הפיתוח  גישת  את  המקדמים  ומוסדות  חוקרים  רשויות,  יזמים,  ארגונים,  רשת  על  מבוססת 

האלטרנטיבית בנגב ובאגן הים התיכון, להבטחת רווחתם של תושבי האזור והדורות הבאים.

התכנית יצאה לדרך באפריל 2012 בהובלת שתיל ובמימון האיחוד האירופי - ENPI CBCMed יחד 
 CRIA - Centro Regional para a Inovação do :עם שותפים נוספים באירופה וברשות הפלסטינית
Algarve -  המרכז לחדשנות באוניברסיטת אלגרב בפורטוגל, עמותת Lunaria האיטלקית העוסקת 
 Regione Puglia - Servizio ,במחקר, הכשרות ותקשורת בנושא סולידריות כלכלית, הגירה וגלובליזציה
Mediterraneo Task Force Cooperazione Territoriale  הרשות האזורית לפיתוח כלכלי אזורי 
ובמדינות  גבולות באיחוד האירופי  חוצי  איטליה, המתמחה בשיתופי פעולה  Puglia שבדרום  באזור 
Shiraa’ Association for Studies and Development  עמותה  וכן   , התיכון  הים  באגן  שכנות 
מבית לחם הפועלת לקידום ופיתוח קהילתי וכלכלי באמצעות מיזמים תעסוקתיים מקומיים, והכשרות 

לאוכלוסיות מוחלשות בנושאי פיתוח כלכלי והשתלבות בתעסוקה.

העמותה לכלכלה בת קיימא 
העמותה לכלכלה בת קיימא היא עמותה הפועלת לקדם את ישראל לכיוון של כלכלה מקיימת על ידי 

שינוי הדיון והמחקר הכלכלי, שינוי המדיניות הציבורית, שינוי חוקי המשחק הכלכליים ושינויים בתחומים 

משיקים כמו תרבות או קבלת החלטות. העמותה קמה במטרה לקדם את מימוש עקרונות הכלכלה בת 

הקיימא בישראל בקרב מקבלי ההחלטות וכלל הציבור. חברי העמותה הגיעו מתחומי עיסוק מגוונים: 

כלכלנים, ביולוגים, אנשי מחשבים, אדריכלים, אנשי עסקים, ועוד. העמותה פועלת למימוש הקיימות בכל 

תחומי החיים ובמיוחד בתחום הכלכלי, לאור השפעתו המכרעת בכל מישורי ההחלטות.

המכון למנהיגות וממשל, גוינט ישראל 
המכון למנהיגות וממשל הוקם על בסיס אלכא, בעבר אגף בג’וינט ישראל המתמחה בהדרכות לבכירים. 

כיום, המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי 

והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. תכניות 

המכון פועלות להובלת שינוי מדיד ובר קיימא לטובת קידום איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.
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שתיל 
שתיל הוא ארגון המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. שתיל נוסד ב 1982, על ידי 

הקרן החדשה לישראל, ומיום היווסדו פועל בזירת השינוי החברתי על מנת להעצים קולות מושתקים 

ומוחלשים ולקדם ערכי שוויון, דמוקרטיה, זכויות אדם וחברה משותפת.

מרכז השל לקיימות
כלכלי  סביבתי  חברתי   - חלופי  חזון  לפתח  ניתן  בו  מקום  ליצור  כדי   1998 בשנת  נוסד  השל,  מרכז 

ותרבותי - לעתידה של ישראל – חזון של קיימות. מרכז השל הוא הגוף המוביל בפיתוח חשיבה ומודעות 

סביבתית חברתית בארץ, ותרם לשיח הציבורי מושגי יסוד כגון: קיימות, טביעת רגל אקולוגית, נחלת 

הכלל, כלכלה מקומית, קיימות מקומית, וכיוצא בזה. הארגון פועל ליצירה ורישות של מסה קריטית של 

סוכני שינוי לקידום חזון של קיימות בישראל, פיתוח וקידום רעיוני של מושג הקיימות, ותרגום הקיימות 

למודלים מעשיים ויישומיים

הצהרה בדבר התכנית:
תכנית ENPI CBC 2007-2013 באגן הים התיכון היא יוזמה לשיתוף פעולה רב צדדי חוצה גבולות, 
הממומנת על ידי כלי תוכנית השכנות האירופיות והשותפות )ENPI(. מטרת התכנית היא לקדם תהליך 
של שיתוף פעולה בר קיימא והרמוני ברמת אגן הים התיכון, על ידי התמודדות עם האתגרים המשותפים 
וחיזוק הפוטנציאל האנדוגני. התוכנית מממנת פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי, חברתי, 
סביבתי ותרבותי של אזור הים התיכון. 14 המדינות הללו משתתפות בתכנית: קפריסין, מצרים, צרפת, יוון, 
ישראל, איטליה, ירדן, לבנון, מלטה, הרשות הפלסטינית, פורטוגל, ספרד, סוריה )השתתפותה מושעית 
)איטליה(.  סרדיניה  של  האוטונומי  האזור  הנה   )JMA( הניהול המשותפת  רשות  תוניסיה.  זה(,  בשלב 

.)www.enpicbcmed.eu(השפות הרשמיות של התוכנית הן ערבית, אנגלית וצרפתית

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:
 Project Wealth: Promoting Local Sustainable מקיימת  מקומית  כלכלה  תכנית 
Economic Development המיושמת בתמיכת תכנית ה- ENPI CBC-MED  של האיחוד 
המונח  את  הרואות   המקובלות  ליבראליות  הניאו  התפיסות  על  תיגר  קוראת  האירופאי, 
“עושר” כביטוי של הכנסה כלכלית בלבד. באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית אלטרנטיבית, 
במסגרתה “עושר” נבחן בהתאם לרווחתם של  בני אדם וכדור הארץ, מקדמת התכנית פיתוח 

בר קיימא באזורים בהם היא מיושמת.

והרשות  פורטוגל  איטליה,  מישראל,  שותפים  בין  פעולה  שיתוף  על   המתבססת  התכנית, 
בינלאומי.  סוציו-אקונומי  פיתוח  של  בולטות  למגמות  מענה  במתן  מסייעת  הפלסטינאית, 
התכנית חותרת לחיזוק כלכלות איתוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג 
אלטרנטיבה ליוזמות פיתוח המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים 

והיכולות של קהילות מקומיות .   


