
 

 

 קול קורא:
 בישראל NIMBY -קבוצת מחקר בנושא תופעת ה

 
 םבפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב מזמין תלמידימכון אלרוב לחקר הנדל"ן 

 –( ללימודי התוארתם האחרונה המצויים בשנלתואר ראשון וסטודנטים שני ושלישי ) תוארל
אחת מן הפקולטות או המחלקות: משפטים, ניהול, כלכלה, מדיניות עדיפות )לא מחייבת( ל

 Not in -בנושא תופעת ה תתחומי-מחקר רב בקבוצתלהשתתף  – ציבורית, אדריכלות וגאוגרפיה
My Backyard (NIMBY)  ו. הצוות יפ-עיר תל אביבב יההשלכותהתרחשותה ובישראל בדגש על

 יעסוק בהכנת נייר מדיניות בנושא האמור.

בתרגומו המילולי ( NOT IN MY BACK YARDראשי התיבות של )כאמור,   NIMBYהמושג 
את תופעת ההתנגדות של הפרט למיקומו של "לא בחצר האחורית שלי", מתאר 

 עיניסביבתם הקרובה באופן שנתפס ב קירבתו בשל השפעתם עלבפרויקטים/מוסדות/מבנים 
כמזיק או מטריד. דוגמאות יכולות להיות תחנות מחזור פסולת, פרויקטים בעלי אופי הפרט 

פרויקטים  ,תעשייתי, מוסדות דת, מוסדות גמילה מסמים, מעונות לטיפול באנשים עם מוגבלויות
 .ועוד של תשתיות

  
להשפיע על מקבלי  שויהומדובר בהתנגדות מקומית, התופעה ע הואילמן הספרות בתחום עולה כי 

 פעמים רבות במיקום . לפיכך, אלה בוחריםההחלטות שחוששים מלחץ פוליטי ו/או ציבורי
 (פוליטיתהכלכלית ו)ה ביכולתן, אשר אין מוחלשות ותסביבה של אוכלוסיב NIMBYפרויקט 

 למנוע את הקמתו. 
 

בין שאר . בעשור האחרון יפו-בתל אביב NIMBY -ת האת השפעת תופעתבחן המחקר קבוצת 
 הנושאים שייבחנו במחקר:

 זיהוי סוגי ה- NIMBY .הרלבנטיים למחקר 

  מיפוי הפרויקטים שהוקמו או תוכננו )ועתידים לקום( בתל אביב בעשור האחרון אשר
 נתפשים כמטרידים או מזיקים ובדיקת מיקומם בעיר.

  הסופי של בדיקת מערך ההתנגדויות לאותם פרויקטים והשפעת ההתנגדויות על מיקומו
 הפרויקט.

 .בדיקת ההשלכות של התופעה על המרקם העירוני, החברתי והסביבתי 

 ת השימוש בניסיון ותובנות שיתקבלו להבין את תופע- NIMBY  והשלכותיה ולאתר את
הרגעים הקריטיים בקבלת ההחלטות על מנת לנסות ולגבש מדיניות בנושא שתוביל לקבלת 

 ל התושבים. מבחינת כל לת וצודקתהחלטות מושכ

 המחקר יערך על ידי קבוצת סטודנטים שתיבחר ותונחה על ידי מר דורון יעקבי, עמית מחקר במכון
חברי הצוות שייבחרו  . מטרת הצוות תהיה לגבש נייר מדיניות בנושא הנדון.אלרוב לחקר הנדל״ן
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שלוש פגישות שעות או  3שעות חודשיות שתכלולנה שתי פגישות של  02-יתחייבו להקצות למחקר כ
שעות מחקר נוספות בכל חודש שיכללו מפגשים עצמאיים עם גופים  41-של שעתיים בכל חודש וכן כ

נטיים כגון רשויות התכנון, נציגי וועדי השכונות ואנשי מקצוע שמתעסקים בתחום. משך ברל
את מעבר להתנסות יוצ .ויסתיים עם הגשת נייר המדיניות המחקר המתוכנן הוא כשני סמסטרים

עם הגשת נייר שקלים  0,222של כספית יזכה כל אחד מן המשתתפים במחקר בתמורה הדופן, 
 .המדיניות

כל המעוניין/ת להשתתף בצוות מתבקש/ת למלא את הטופס המצורף ולהגישו יחד עם קורות חיים 
 0242בינואר  41לא יאוחר מיום  (קיים כזהבמידה ושכתב/ה )ודוגמא של מחקר קודם 

 זמנו לראיון.ו. מועמדים/ות מתאימים/ות י alrovinst@tauex.tau.ac.ilלכתובת:
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 התחדשות עירונית טופס הגשת מועמדות לצוות חשיבה בנושא
 

 _____________________________________________________________ שם:
 

 השכלה:
____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 מחקרים או עבודות שערכתי או השתתפתי בהם )לציין נושא ובאיזו מסגרת(:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 תחומי עניין מרכזיים:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

 מעוניין/ת להיות חלק מצוות החשיבה בנושא כי: 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
 
 


