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 תקציר           
 

 להפסקת תופעת הדבקת מודעות פרטיות ועסקיות עלמהלך שלב ראשון בדוח זה מסכם 
תופעה שמכערת את אזור המושבה . תחנות אוטובוס ועוד, עצים, עמודי חשמל, תמרורים

 .של המרחב הציבורי יפויופוגעת במאמצים לשפר את הנקיון וה
 

מתנדבים מדרום פעלו במתואם ובמשולב , 12ספטבמר  –בחודשים מאי , במהלך: המפעילים
 .ירושליםועיריית " גינות  העיר"המינהל הקהילתי , העיר

 
פתיחת לוח קיר בפייסבוק של המינהל ; י העירייה"הצבת לוחות מודעות חדשים ע: המהלך כלל

הפצת דפי ; שממשיכים לעשות זאת פעמיים ביום, י מתנדבים"עמודים ע 150ניקוי ; הקהילתי
הטלת ; ולשמור עליו נקי" לאמץ עמוד"מידע על הפרויקט המזמינים את בעלי העסקים  ודיירים 

 .י הפיקוח העירוני"סות על מדביקי המודעות עקנ
 

כולל על מיתקני , התקנת לוחות מודעות נוספים לשימוש הציבור הרחב: בין ההמלצות לעירייה
הן משום שרוב המודעות הן בעלות אופי שכונתי והן משום שהמיתקנים ממילא  .מיחזור בקבוקים

 מתן קנסות  חמוריםזאת לצד . זהקיימים ברחוב ואפשר בקלות להקצות דופן אחת לשימוש 
זאת . השבים ותולים מודעות ולאלה שתולים עשרות מודעות "מדביקים הסדרתיים"במיוחד ל

כפי שנוהגים הפקחים , כאשר לכל מודעה יש שם וטלפון וניתן לצלם אותה כאסמכתא לתלונה
 .לגבי חניה שלא כחוק

 
 

 הקדמה            
 

, ובסיוע המינהל ,"גינות העיר"החל לפעול בתחומי המינהל הקהילתי  2012 ספטמבר –בחודשים  מאי 
, פרויקט של פעילות אזרחית ועירונית משולבת למתן מענה לצורך התושבים בלוחות למודעות קטנות

 במרחב הציבוריי הפסקת הנוהג של תליית מודעות "ע זאת. ובמקביל לשיפור הנקיון והאסתטיקה בעיר
 .מוזנחות ומכוערות, עמודים עם מודעות תלושות 150נוהג שהלך והתפשט והקיף  ,כגון עמודי חשמל

המלצות מעלה מסקנות שעולות מהניסוי ומציג , של השלב הראשון דוח זה מסכם את עיקרי הפעילות
 .לעירייה ולמינהל להמשך הפעילות

 
ראש , לשירה אבני: ת שינוי ועל הסיוע בהוצאה לפועלתודה על השותפות באמונה שיחד אפשר לעשו

לדוד ; שריכזה את הפרויקט במינהל הקהילתי, תחום קהילה והתנדבות במינהל הקהילתי גינות העיר
לאדריכל העירייה עופר ; למירב חיימוביץ מנהלת רובע דרום העיר ;במינהל ר ועדת סביבה"ברנשטיין יו

ולמתנדבים שממשיכים לצעוד בדרום העיר ותוך כדי כך לסייע בשמירת נקיונה ויופיה של המושבה  מנור
 .הגרמנית וסביבותיה

 
 מטרת התכנית .1

 
ובמקביל , קידום פעילות אזרחית ועירונית משולבת למתן מענה לצורך התושבים בלוחות למודעות קטנות

ל תליית מודעות על משטחים ציבוריים כגון עמודי י הפסקת הנוהג ש"ע, לשיפור הנקיון והאסתטיקה בעיר
 .תחנות אוטובוסים ועוד, עצים, חשמל
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 הרקע והרציונל להצעה .2

 
מכירת חיסול של , שירותי נקיון ושמרטפות, כגון  שיעורים פרטיים)בהעדר מקום לתליית מודעות קטנות 

הדבקת : הולכת ומתרחבת  במושבה וברחובות הסמוכים לה תופעה המכערת מאד את הסביבה( דירה
מודעות  .ודעצים וע, גדרות בתים, גדרות בתי ספר, מתקני מיחזור, סעף ארונות, מודעות על עמודי חשמל

 .שתוך זמן קצר נקרעות ומתבלות
 

מלכלכת , לא מכבדת את הטריטוריה הציבורית" ויכסה איש את רעהו"ו" אני והמודעה שלי"הגישה של 
משום שהדבקה של מודעה אחת נותנת כביכול לגיטימציה להדבקת  לחיקוי ומהווה מודל פסול  אותה

בדו את הרגישות לקשר בין מושא הפרסום שלהם מפרסמי ומדביקי המודעות אף אי. מודעות נוספות
מודעה המפרסמת שירותי נקיון לבית מלכלכת את הרחוב ומודעה של מורה לאמנות פוגעת : ותוצאותיו

 .באסתטיקה של הסביבה
 

היא בידי הרשות , האחריות להצבת לוחות קיר למודעות קטנות ואכיפת התקנה האוסרת הדבקת מודעות
אך אין בכך די כדי לשנות את תרבות הנקיון הסביבתי של . (דע המצורף לדוחדף המיראה ) העירונית
ראשית כדי שלא ידביקו מודעות ושנית כדי שיסירו אותן לאחר שפג תוקפן או כאשר הן , התושבים

. לכן רק מהלך משולב של אזרחים ורשות עירונית  יכול ליצור את השינוי הנדרש. מודבקות במקום אסור
 .והתכנון והביצוע בשטח נעשים במתואם, ד לוקח על עצמו חלק מהאחריותמהלך בו כל צ

 
ניתן להשתמש בה גם לנושאי נקיון וסביבה נוספים , והיה והפלטפורמה שתיווצר תוכיח עצמה כמוצלחת

 .הולכים על עיר נקייה: ברוח הסיסמא שהציגה העירייה על חלק מכלי הרכב לפינוי אשפה
 

 עקרונות המהלך המשולב .3
 

  הובלה של אזרחים מתנדבים בשתוף המנהל הקהילתי גנות העיר וגורמים עירוניים וממסדיים
 .נוספים

 
 שימוש במתודולוגיה של  הידברות והתגייסות. 

 
  תפיסת הפרויקט כתורם הן לנקיון והן לחיזוק תודעת התושבים לגבי החלק המרכזי שלהם

 .בשינוי תרבותי וחברתי
 

 חודשים 6בתוך   ראיית תוצאות השינוי  בשטח. 
 

 היקף התופעה .4
 

. בעיקר ברחובות מרכזיים וברחובות בהן יש מספר רב של הולכי רגל, התופעה הולכת ומתרחבת
 10, עמודים עמודי חשמל 50 –הצפירה והמגיד בלבד יש כ , עמק רפאים, ברחובות רחל אמנו, לדוגמא

היקף . עליהם מודבקות מודעות, גדרות של בתי ספר וגני ילדים 10 –מתקני מיחזור  ו  10, ארונות סעף
שאיננו גדול במיוחד אך טיפול בלכלוך בנקודה אלה  דיו כדי להביא לשינוי מגמה והתייחסות של 

 . התושבים והעירייה לנושא
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  שותפים  .5

 
  ירלשיפור פני הע: המחלקות, אדריכל העיר , מנהלת רובע אורנים –עיריית ירושלים ,

 הפיקוח העירוני, תכנון ובנייה, עבודה קהילתית, נקיון

   התנדבות וסביבה, תחומי קהילה  -מינהל קהילתי גינות העיר 

 במושבה בעלי עסקים 

 מתנדבים שנושא הנקיון והסביבה חשובים להם 

 

 הפעולות שבוצעו . 6      
 

התושבים המעוניינים צורכי  בחשבון הן את הלוקחות, במהלך הניסוי הופעלו  במקביל שיטות שונות
 : להלןן הפעולות שבוצעו .לפרסם את מרכולתם והן את צורכי התושבים המעוניינים בעיר נקייה ואסתטית

 
 שלושה לוחות מודעות ,  בהובלת אדריכל העיר כפיילוט, הציבההעירייה  – לוחות חלופיים

במקביל , מרכזיים בעמק רפאיםעל עמודים במקומות ( דמויי קונוס עם גגון צהוב "לוחות בייבי)"
 .דומים ברחובות נוספים בעירלוחות להצבת 

 

  המינהל הקהילתי פתח את הפייסבוק שלה מינהל בפני התושבים להעלאת  –לוח קיר בפייסבוק
ידיעה על כך . איש 10,000 –מודעות פרטיות ופירסם זאת בניוזלטר של המינהל המופץ ל כ 

 .התפרסמה גם בעתונות המקומית

 
 עמודי תאורה  150 –מתנדבים הסירו מודעות ישנות וחדשות מ  עשריםכ - ניקוי עמודים

, על חלק מהעמודים נותרו שאריות של מודעות .ותמרורים והם ממשיכים לעשות זאת מדי יום
יתרת העבודה צריכה . אך אין ביכולתם של המתנדבים להסיר אותן, שאף הן אינן אסתטיות

המתנדבים גם שומרים על  .י הגשם  בסתיו ובחורף"מקצועיים או ע י עובדי נקיון"להעשות ע
  .המראה הנאה של לוחות הבייבי ומסירים מהן מודעות קרועות

 

 כולל )במרובע הנמצא בתחומי פארק המסילה האזור הנקי יחסית ממודעות הוא  - האזור הנקי
, המגיד, עמנואל נוח, הילדסהיימר, מוהוליבר, ט בנובמבר"כ, אלעזר המודעי :הרחובות, (הפארק

, רות, המליץ, הצפירה, רחל אמנו, עמק רפאים, ט בנובמבר"כ, דור דור ודורשיו, גרץ, קליין
 .ועוד בוסתנאי

 

 "הנמצא " לאמץ עמוד"דפי מידע הקוראים לבעלי עסקים ולדיירים  150חולקו  - "אמץ עמוד
כפי שנוהג לעשות מר יהודה זיו מרחוב )בחזית העסק או בית המגורים שלהם ולשמור עליו נקי 

 (. מזה שנים רבות 21עמק רפאים 

 

 כאלה שהדביקו יניהם ב, "מדביקים סדרתיים"תלונות לפיקוח העירוני על  10הוגשו  - תלונות
 .)!( עמודים 100 –מפרסמות את העסק שלהם על קרוב ל התוויות 

 
  מסקנות והמלצות להמשך הפעולה מוגשות באמצעות דוח זה  למינהל כדי שיעביר   -המלצות

 .למחלקות הרלוונטיות בעירייה
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  לעירייה ולמינהל הקהילתי מסקנות והמלצות .7

 
תחנות אוטובוסים וארונות סעף , להלן פירוט סוגי המודעות המודבקות על עמודי חשמל ותמרורים

 :והמלצות לגבי כל סוג וסוג
 

  עמק רפאים וללוות ' כפי שנעשה ברח, "לוחות בייבי""להציב   –מודעות ברחובות מרכזיים
ללא פעילות קהילתית נלווית ימשיכו התושבים . באופן שוטף בפעילות מתנדבים שיסירו מודעות

 .להדביק מודעות גם על לוחות הבייבי וגם על הלוחות הרגילים

 
 נקיון , הוצאת כלבים לטיול, כגון שירותי בייביסיטר – בשכונות מודעות פרטיות של אנשים

להתקין לוחות מודעות על דופן  –חיפוש או השכרת דירה באזור מסויים , שיעורים פרטיים, בתים
  המאפיין מודעות אלה הוא הפיזור השכונתי שלהן. אחת של מיתקני המיחזור של הבקבוקים

ודעות כבר אימצו את הפתרון הזה הלכה מדביקי המ .גם הפתרון צריך להיות שכונתיולכן 
 .למעשה

 
 חברת , הגיחוןחברת  כגון הודעות של – שירותים לתושבים מודעות של העירייה או ספקי

לאחר שעבר  אותן שנציגי הגופים הללו יסירולדאוג  –קייטנות עירוניות  , חברת הטלפון, חשמל
 .מועד האירוע הרלוונטי

 

 תיקון ; הדברה ונקיון, שיפוץ; שילוט ופרסוםכגון חברות   - מודעות של עסקים ממוסדים
 .לגבות מהבעלים אגרת רישוי או קנס –גינון ; חברות הובלה והסעות; תריסים

 
 לדאוג שידביקו על לוחות  –פסטיבלים , תיאטראותכגון  -  מודעות של מוסדות ציבור ופנאי

  .בורי האחרבמרחב הציולקנוס את מי  שמדביק המודעות שנועדו לכך 

 

 להפנות תשומת לב בתי הספר והגנים שהגדרות שלהם הופכות להיות לוחות  – מוסדות חינוך
וכן שאנשי התחזוקה  לאסור על תליית המודעותששיבקשו מהשומרים בכניסה  ;מודעות מכוערים

בבתי הספר לפעול להתקנת לוחות מודעות נאים ובמקביל ; את המודעות מייד עם תלייתן יסירו
  .ובגני הילדים

 
 מוצע לבדוק האם השלט . המותקנים על גדרות, להשכרה ולמכירה – שלטים של מתווכי דירות

לא לגטימי )או שהמתווך משתמש בו כלוח מודעות ( לגטימי)מתייחס לנכס עליו היא מותקנת 
 .לפי כמות השלטים העיר במכירת חיסול. (לקנוסוראוי 

 

 לפרסומים אלה . י פקחים ומתנדבים"הסרה ע –טקסטים דתיים , כגון תפילות – פרסומים דתיים
 .כתובת או טלפון ולכן לא ניתן לקנוס אף גורם, לא מוצמדים שם

 

 כפי שהמשפחה )י פקחים ומתנדבים "ע ימים האבל 30להסיר לאחר . נושא רגיש – מודעות אבל
 (.עצמה נוהגת לגבי מודעות האבל בפתח ביתה

 

 חשוב שנציגי העירייה ינקו לפחות את העמודים המרכזיים  – ודים משאריות מודעותנקיון העמ
  .ואת שאר העמודים ינקה כבר הגשם בעוד כחודשיים, בעמק רפאים
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 "אמץ עמוד" פרויקט - הולכים על מושבה נקייה

 תושבים יקרים
 שלכם או העסק את העמוד שבחזית הבית " לאמץ"אנו מזמינים אתכם 

 . שתיתלה עליו הולהסיר כל מודעה חדש

 . עמודים 120  –בחודש האחרון הסירו מתנדבי המינהל הקהילתי  מודעות מ 

 . שאריות המודעות והדבק  יוסרו בהמשך

 .המשכיות הפרויקט מותנית בסיוע של התושבים

 .יהכל המושבה תהיה נקי -אם כל בנין או  עסק יקחו אחריות על עמוד אחד 

 על לוחות המודעות החדשים מודעות פרטיות לתלותאנו מזמינים את התושבים 

 "גינות העיר -מינהל קהילתי "ולפרסם אותן בדף הפייסבוק של 

 .ולא לתלות במקומות לא מתאימים 

בתים ובתי  גדרות, ארונות סעף, בעקבות התרחבות התופעה של הדבקת מודעות על עמודי חשמל

ירושלים בימים  מפעילה עירית - מאד נקרעות ומכערות את המרחב הציבורי  מודעות שמהר –ספר 

אלו לוחות מודעות שמותקנים על עמודי ". לוחות בייבי"  פיילוט של ,במקביל ליוזמת התושבים, אלו

עליהם מורשים התושבים לתלות בחינם מודעות על שיעורים , מרכזיים חשמל במספר מקומות

 .אירועים לציבור הרחב ועוד, דירהשותפים ל חיפוש, פרטיים

  המעוניינים להתנדב לפרויקט לשמירת איכות החיים בשכונה

  ה במינהל גינות העירמנהלת תחום קהיל –לפנות לשירה אבני  מוזמנים

054-6650188 shira@ginothair.org.il 
 "1980ם "התש( שילוט)חוק עזר לירושלים "

לא יפרסם אדם מודעה ולא ירשה ולא יגרום לפרסומה אלא במקומות שקבע ראש העירייה ולפי היתר מאת ראש "

 "העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר

 1984ד "חוק שמירת הניקיון התשמ

 ,כדין שלא ,עליהם קובע או מניח ,תולה ,מדביק או ,כדין שלא ,זולתו של מקרקעין על חורט או משרטט ,מצייר ,הכותב

 .הרבים רשות את כמלכלך אותו רואים ,שלט או מודעה ,כתב כל
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