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 : הקדמה .0

 ?מהם הנושאים הקריטיים לקידום תחבורה מקיימת בעיר? מהי תחבורה מקיימת בעיר

 

 מבוא 0.0

פיתוח וניהול של תשתיות  ,ם תכנוןלצורך קיומה ותפקודה של כל סביבה עירונית נדרשי

. ותשתיות אנרגיה תשתיות מים וביוב, תשתיות תחבורה, בין השאר, אלה כוללות. פיזיות

מערכות התשתיות העירוניות משפיעות על אופי הפעילות ואיכות החיים של החברה 

הן מהוות , עקב ההשפעות הכלכליות והחברתיות המרובות של מערכות תשתית. האנושית

אחד מהמחוללים החשובים של ו, אזורי ולאומי, לפיתוח עירוני ת אחד המאפיינים העיקרייםא

 .צמיחה כלכלית ואיכות סביבתית וחברתית, תחרותיות

המתבטא למשל בנסועה של )הקשר שבין צמיחה כלכלית ובין הביקוש לשימוש בתחבורה 

רמים אלה נמצאים ונמצא כי שני גו, הינו מוכר( כלל המשתמשים במערכות התחבורה

צמיחה . כיווני-ניתן לראות קשר זה כדו. (Baum and Korte, 2002)במתאם חזק ומובהק 

ת לתנועת התחבורה חיוני  -ואלה מותנים בתחבורה , כלכלית מותנית בתעסוקה ומסחר

. מסחר ושירותים, כמו תעסוקה, ובכך תורמת לפעילויות כלכליות, אנשים ולהובלת סחורות

או ללא , יציב וצומח ללא תחבורה המאפשרת הגעה לעבודה, משק עירוני כלכלי קשה לדמיין

כן סקטור התחבורה -כמו. י תושבי העיר"שינוע אפקטיבי של מוצרים ושירותים הנצרכים ע

מצד שני ידוע גם כי הגברת . מספק תעסוקה ובכך תורם באופן ישיר לצמיחה כלכלית

ובין היתר גם גדל הביקוש , ים ושירותיםהפעילות הכלכלית מעודדת צריכה של מוצר

  .ולהגדלת מרחקי הנסיעות, לביצוע נסיעות, רכב-לרכישת כלי –לתחבורה 

בשנים האחרונות גדלה המודעות לכך כי לצד התועלות המיוחסות לשימוש באמצעי 

המשפיעות הן , אדם מובילות למגוון תופעות שליליות-התנהגויות התחבורה של בני, תחבורה

בין ההשפעות האלה ניתן למנות השפעה על בריאות גופנית . פרט והן על החברהעל ה

אלא פועלות , חלק מההשפעות אינן ישירות. ועל הטבע והסביבה, על מצב כלכלי, ונפשית

ולכן קישורן לפעילויות והתנהגויות תחבורתיות איננו תמיד אינטואיטיבי , דרך גורמים מתווכים

ילויות תחבורה הן אחד מהגורמים העיקריים התורמים לתופעות פע, כך למשל. ומובן מאליו

הנגרמות מפליטה מוגברת של פליטות פחמן וגזי חממה , התחממות גלובלית ושינוי אקלימי

פ נתוני האיחוד "ע. (Chapman, 2007)רכב ממונעים -אחרים הנוצרים משימוש בכלי

מכלל פליטות הפחמן  81% -כמייצג ( למעט תחבורה אווירית)סקטור התחבורה , האירופי

(EEA, 2011, p.36) . קיים קונצנזוס רחב בקרב אנשי מקצוע וחוקרים לגבי הצורך בהפחתה

י ארגונים "ניכרת של פליטות גזי חממה מתחבורה על מנת לעמוד ביעדים שהוצבו ע

שינוי מהותי בביקוש  ללאקיימת הכרה גם בכך שלא ניתן להשיג יעדים אלה ; 1בינלאומיים

פורומים בינלאומיים הגדירו . (Avineri, 2012)תחבורה ובמאפייני ההתנהגות התחבורתית ל

מעלות צלסיוס מערכה  2-צורך להוריד את עליית הטמפרטורה הגלובלית עד לא מעבר ל 

 . ולשם כך צריך להוריד את פליטות הפחמן, לפני העידן התעשייתי

                                                           
1
 UNFCCC, the United Nations Framework Convention on Climate Changeכמו למשל  
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, כלומר. 2808עד שנת  18%גודל של  סדרלהשגת היעד יש להוריד את פליטות התחבורה ב

. ג לנפש לשנה של פליטות פחמן בתחבורה"ק 888עד  08 -להגיע לערכים של לא יותר מ

לשם השגת יעד זה יש ליישם שינוי . ג"ק 088 -הממוצע הגלובלי הנוכחי הוא כ, לשם השוואה

 .או שילוב של השניים, התנהגות עצום או שינוי טכנולוגי משמעותי

כגון זיהום אוויר  –התופעות השליליות המתקשרות עם פעילויות והתנהגויות תחבורה מגוון מ

גם אם , משפיעות על תושבים המתגוררים בסמיכות לכבישים עמוסים -או תאונות דרכים 

 external)הדבר מדגים את קיומן של עלויות חיצוניות . אלה אינם תורמים באופן ישיר לבעיה

costs) לאהשפעות של התנהגויות המשתמשים בדרך על גורמים ש – במערכות התחבורה 

-לעתים באופן מוגזם ובלתי –אך נפגעים ממנה , תרמו להיווצרות הבעיהבהכרח 

אך , חלק גדול מההשפעות השליליות מתרחשות בסביבה העירונית המוכרת. פרופורציונאלי

ימי איננה מוגבלת כך למשל תופעת השינוי האקל; חלק מהן זולגות אל מעבר לסביבה זו

 .והשפעותיה הן גלובליות, לאזור הגיאוגרפי בו נוצרו פליטות גזי חממה מוגברים

 

 ?מהי תחבורה מקיימת 0.4

כמכלול האמצעים המאפשרים תנועה של , בהקשרה העירוני, ניתן לראות את התחבורה

דים מחוץ או בין העיר ליע, בתוך העיר –סחורה ושירותים ממקום אחד למקום אחר , אנשים

תשתיות תחבורה , תחבורה-הרכיבים של מערכות תחבורה עירונית כוללים כלי. לעיר

תחנות רכבת ותחנות , רגל-שבילי אופניים והולכי, מסילות רכבת, מגרשי חנייה, כבישים)

ואת ( חדרי בקרה, מערכות מידע, תמרורים, רמזורים)מערכות לניהול ובקרה ,  (אוטובוס

רגל -הולכי, נוסעים בתחבורה ציבורית, ונוסעים ברכב פרטי נהגים)משתמשי הדרך 

 (.ואופניים

 Sustainable)" פיתוח מקיים"בהקשר של  (Sustainability)" קיימות"המונח 

development) , של , מבטא את הצורך הנדרש בפשרות ובאיזונים בין הצרכים של הסביבה

לי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים באופן העונה על צרכי ההווה מב, החברה ושל הכלכלה

הרי שקיימות לה , למרות שהגדרה זאת זוכה להסכמה רחבה. לספק את צרכיהם הם

, קיימים מגוון כלים ושיטות לחיזוק קיימות. ואין פרשנות אחד מקובלת, פרשנויות שונות

. יבהלמשל התייעלות אקולוגית בתהליכי ייצור ומעבר של צרכנים למוצרים ידידותיים לסב

כך , פער גדול בין  המצב המצוי לבין יעדי הקיימות םקיי, למרות הישגים מסוימים בתחום זה

 Sustainable urban)שהמאמצים בפיתוח ויישום שיטות לעידוד סגנון חיים מקיים 

lifestyle )עדיין נמשכים. 

ו המשך הינ (Sustainable transport)" קיימא-תחבורה בת"או , "תחבורה מקיימת"המונח 

מנת לתאר מגוון רחב של פתרונות -ומשתמשים בו על, "פיתוח מקיים"טבעי של המונח 

תמחור , גישות לתכנון עירוני, שיפורים הנדסיים במערכות תשתיות תחבורתיות, טכנולוגיים

למערכות . לשינוי התנהגויות תחבורתיות של אזרחים" רכות"וגישות , של חלופות נסיעה

כפי )קיימת השפעה ניכרת על מגוון רחב של יעדי קיימות עירונית  התחבורה העירוניות

מנת להשיג יעדים של עירוניות מקיימת חשוב והכרחי -על, על כן(. 0' בטבלה מסשמודגם 

לקדם אסטרטגיות לניהול הביקוש לתחבורה ותכניות להבאה לשינוי התנהגותי של 

 . המשתמשים במערכות תחבורה
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 סביבתייםמרכיבים  חברתייםם מרכיבי כלכלייםמרכיבים 

 תרומה לפריון ולצמיחה כלכלית 

  תרומה ישירה של ענף

 התחבורה לתעסוקה 

 גודש תנועה 

 מגבלות מובילות 

 (mobility )–  היכולת לעבור

ממקום למקום בעזרת אמצעי 

 התחבורה השונים

 תאונות דרכים 

 ההקמה, עלויות הפיתוח ,

התפעול והתחזוקה של תשתיות 

 תחבורה

 ת שימוש בתחבורה עלויו

 למשתמש

  בזבוז שטחי קרקע ומשאבי טבע

 מתכלים

 ניתן להחיל מדד זה )שוויונית -אי

 (על כל אחד מהמדדים האחרים

  מגבלות נגישות

(accessibility )–  מידת הקלות

והנוחות היחסית שבה אנשים 

( מקבוצות שונות בחברה)

, יכולים להגיע אל יעדים

 שירותים ופעילויות, מוצרים

 אות פיזית ונפשיתברי 

  לכידות(cohesion) הקהילה 

 "חיות "(liveability) הקהילה 

 אסתטיקה 

 שימור ערכי תרבות ומורשת 

  מוביל לבעיות )זיהום אוויר

פגמים , סרטן, נשימה

, חמצני-פחמן חד -( מולדים

חומרים אורגנים , חלקיקים

, נדיפים תחמוצות חנקן

, תחמוצות גופרית אוזון

 .מתכות כבדות

 י אקלימישינו 

  אובדן סביבת חי וצומח

(habitat) 

  זיהום מים והשפעות

 הידרולוגיות

 זיהום רעש 

 זיהום אור 

 כלי)מתכלה -פסולת בלתי-

רכב וחלקיהם שיצאו 

 (משימוש

 השפעת השימוש בתחבורה על יעדי עירוניות מקיימת: 8' טבלה מס

ודה זו לאמץ את ניתן לצורך עב, למרות שלא קיימת הגדרה מוסכמת של תחבורה מקיימת

 the European)י מועצת שרי התחבורה של האיחוד האירופי "ההגדרה הרחבה שניתנה ע

Union Council of Ministers of Transport) : 

, ידידותית לסביבה, בטוחה, על מנת שמערכת תחבורה תהיה מקיימת עליה להיות נגישה"

 ".  ולשאת עלות סבירה

חבורתית לספק נגישות בסיסית ולספק את צרכי הפיתוח בהמשך מפורט כי על המערכת הת

בריאות וקידום שוויון בין , תוך שמירה על בטיחות, ארגונים פרטיים והחברה, של יחידים

עלות השימוש בתחבורה מקיימת צריך להיות סביר על מנת שהשימוש בתחבורה יהיה . דורי

ויתמוך הן , אמצעי תחבורה חלופיים יאפשר בחירה בין, יופעל באופן יעיל ושוויוני, השגה-בר

אין על פליטות גזים וגורמי זיהום אחרים , כן-כמו. והן בפיתוח אזורי מאוזן, בכלכלה תחרותית

שיעור ; הארץ-י כדור"י תחבורה מקיימת לעבור את הכמות הניתנת לשאת ע"הנגרמים ע

ושיעור , שותםהשימוש במקורות אנרגיה וטבע מתחדשים צריך להיות מוגבל לשיעור התחד

השימוש במקורות טבע וסביבה מתכלים צריך להיות נמוך משיעור הפיתוח של מקורות 

וזאת תוך כדי הבאה למינימום של האפקט השלילי על שימוש במשאבי , מתחדשים תחליפיים

 .קרקע ויצירת רעש

ל היא שחלק גדול מהיעדים של תחבורה מקיימת אינם "אחת הבעיות עם הגדרות כגון הנ

מה שעלול להביא להתעלמות מגורמים שקשה , או קשים למדידה, וגדרים מבחינה כמותיתמ

קיים ניסיון רב יחסית בכימות . לכמתם בתהליכי התכנון והפיתוח של מערכות תחבורה

מה שעשוי לגרום להעדפתם על פני יעדים חברתיים , האינדיקטורים של היעדים הכלכליים

 . בתהליכי תכנון ומדיניות (הקשים יותר לכימות)וסביבתיים 
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של חלק גדול מהיעדים מבלי ( אופטימיזציה)בעיה נוספת היא שלא ניתן להביא למיטוב 

וזאת בשל קונפליקטים ויחסי גומלין הקיימים בין יעדי , להביא להרעת חלק אחר מהיעדים

שלעתים נמצאים בסתירה או מנטרלים זה את השפעתו של זה , חברה וסביבה, כלכלה

(trade-off) . על מנת שההגדרה של תחבורה מקיימת תהיה יישומית נדרשת הסכמה רחבה

הביצוע והתפעול על מידת חשיבותם או סדרי העדיפויות של , התכנון, בין גורמי המדיניות

, מכיוון שקיימת הטרוגניות עצומה בקרב משתמשי מערכות התחבורה, כן-כמו. היעדים

נדרשת הבנה מיהם המופסדים , געים מהשפעות התחבורההנהנים או נפ" חיצוניים"וגורמים 

ומהו האופן הנכון ביותר להתחשב , והמורווחים מתסריטים שונים של תחבורה מקיימת

הן בשל קשיי כימות והן בשל חוסר הסכמה , גם כאן. בצרכיהם שלעתים קרובות הם סותרים

ל ההגדרה הרחבה של שימושיות והישימות שמידת ה, על מסגרת לאמידת סדרי העדיפויות

 .תחבורה מקיימת הינה מוגבלת

, למרות שצר המקום לתאר את מגוון הנושאים המעסיקים את העוסקים בתחבורה מקיימת

בחרנו , מעברים בין אמצעים ועידוד תחבורה בלתי ממונעת, וביניהם זמינות תחבורה ציבורית

ין הקיימים בין יעדי להתמקד במספר גורמים המדגימים את הקונפליקטים ויחסי הגומל

והביאו לקשת , שנדונים רבות בקרב אנשי מקצוע ומחקר, התחבורה העירונית המקיימת

הנושאים שבחרנו . תכנון ותפעול מערכות תחבורה, רחבה של פתרונות בתחום מדיניות

הדרה , מהירויות נסיעת רכב בעיר ותאונות דרכים, ניידות מול נגישות: להתמקד בהם הינם

הן עם , נושאים אלה מתקשרים הן עם מאפייניהם הפיזיים והתפעוליים. פרבורחברתית ו

שהינו אחד ההקשרים בהם מתמקדת , תהליכי תכנון אורבניים והן עם התנהגויות תושבים

 . חוות דעת זו

 

 ניידות מול נגישות 0.1

עיצוב ותפעול מערכות התחבורה העירוניות נטו לעסוק בעיקר , תכנון, באופן מסורתי

גישה זו נבעה בעיקרה מן התפיסה כי הביקוש . בהזרמה יעילה ומהירה של התנועה

כלומר התועלת הנרכשת , (travel as a derived demand)לתחבורה הינו ביקוש נגזר 

אלא מיצירת האפשרות , מן הנסיעה העצמה( למעט מקרים מיוחדים)עבור הנוסע איננה 

, לויות אלה עשויות להיות למשל עבודהפעי. להשתתף בפעילות כלשהי ביעד הנסיעה

מכיוון שהן הפרט והן החברה מייחסים תועלות . או פעילויות חברתיות, קניות ופנאי, לימודים

ומכיוון שזמן הנסיעה עצמו איננו , כלכליות וחברתיות חיוביות להשתתפות בפעילויות אלה

הרי  ,(עלות הזמן, דלקעלות ב –ואף נתפס כמייצר תועלת שלילית )מייצר תועלת חיובית 

, שתכנון מערכות התחבורה נקט בגישה של הבאה למינימום של משכי הנסיעה המבוזבזים

פני -על( כגון מכוניות)תוך מתן דגש על פיתוח תשתיות התומכות בכלי תחבורה מהירים 

לעתים קרובות הביא סדר . או שימוש בתחבורה ציבורית, נסיעה באופניים, הליכה ברגל

או לחוסר , פיתוח של מערכות תחבורה אלטרנטיביות למכונית בעיר-ל לתת"ות הנהעדיפוי

 .תשומת לב תכנונית של אלמנטים או מערכות תחבורה

בהקשר זה ניתן לציין שני מונחים המשמשים כאינדיקטורים להערכה של מידת ההתאמה של 

( mobility" )ניידות. "מובילות ונגישות: המערכת התחבורתית לצרכי המשתמשים בה

" נגישות. "מוגדרת כיכולת לעבור ממקום למקום בעזרת אמצעי התחבורה השונים
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(accessibility ) מקבוצות שונות )מוגדרת כמידת הקלות והנוחות היחסית שבה אנשים

 . שירותים ופעילויות, מוצרים, יכולים להגיע אל יעדים( בחברה

נטו מתכנני  ,(יה של המאה העשריםובעיקר במהלך המחצית השני)ניתן לטעון כי בעבר 

, התחבורה לתת עדיפות יתר לניידות ולנוחותם של משתמשי הרכב להגיע ממקום למקום

משתמשי תחבורה ציבורית בסביבה , רוכבי אופניים, וזאת על חשבון נגישות להולכי הרגל

ים להולכי הרחבות כבישים ובניית חניונים באזורים עירוניים צפופים גורמ, למשל. העירונית

עקב , במקרים קיצוניים. רועש יותר ומסוכן יותר עבורם, הרגל לנוע במרחב מזוהם יותר

קיימים יעדים או פעילויות , והפרדה של שימושי קרקע, יתר של תשתית הכבישים-פיתוח

פיתוח . או משתמשי תחבורה ציבורית, רוכבי אופניים, רגל-שאינם נגישים כלל להולכי

, רכבים פרטיים איננו רק משרת את הביקוש הקיים לנסיעות ברכב פרטיתשתיות המוכוון ל

במקביל נפגעות התשתיות למשתמשי תחבורה . אלא גם גורם לעלייה בביקוש לרכב פרטי

תובנה זו הולידה שינוי בסדרי . ומספרם יורד בהתאם -הולכי רגל ורוכבי אופניים , ציבורית

כך למשל היא זוכה לביטוי ברור ; ת במספר מדינותהעדיפויות בתכנון ועיצוב תחבורה עירוני

  Manual for Streets.2, במדריך הבריטי לעיצוב רחובות עירוניים

 

 מהירויות נסיעת רכב בעיר ותאונות דרכים 0.2

כאשר )במיוחד פגיעים הולכי רגל . אחד ממאפייני התחבורה העירונית הוא תאונות דרכים

למהירות הרכב קיימת השפעה . רוכבי אופניים ואופנוענים, (ילדים וקשישים פגיעים במיוחד

 Ashton and Mackayלפי , לדוגמה. ברורה על הסיכוי להתרחשות התאונה ועל תוצאותיה

 22 -מהתאונות הקטלניות מתרחשות כאשר מהירויות הרכב הפוגע נמוכה מ 0%, (1979)

 10% -ו, ש"קמ 51 -מהתאונות כאשר מהירויות הרכב הפוגע נמוכה מ 50%, ש"קמ

מהולכי הרגל שנפגעו  58%-כ. ש"קמ 45 -מהתאונות כאשר מהירויות הרכב הפוגע נמוכה מ

-מהולכי 08%לעומת , ש סבלו מפגיעות קשות"קמ 22 -מרכב הנוסע במהירות הנמוכה מ

שאוששו , תוצאות אלה. ש"קמ 51 -הרגל שנפגעו מרכב הנוסע במהירות הנמוכה מ

הולכי )הביאו להמלצות להפרדת משתמשי הדרך הפגיעים , ולםבמחקרים שנערכו ברחבי הע

במיוחד כאשר מהירויות הנסיעה העירוניות , מתנועת הרכבים הפרטיים( רגל ורוכבי אופניים

 (. 0' איור מסראה )ש "קמ 22הן מעל 

                                                           
2
 http://www.manualforstreets.org.uk/  

http://www.manualforstreets.org.uk/
http://www.manualforstreets.org.uk/
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. אנגליה, ורכב פרטי בעיר בריסטול, רוכבי אופניים, נתיבים להולכי רגל: 8' איור מס  

במטרה לשפר את , רכב עירונית-יזית של משתמשי הדרך הפגיעים מתנועת כליהפרדה פ

יוצרת גם אפקטים שליליים המשפיעים על , זרימת התנועה ולהפחתת הסיכונים לתאונות

שימוש יתר בהפרדה פיזית כגון גשרים ומנהרות להולכי רגל , כך למשל. מדדי הקיימות

ר הולכי רגל קשישים או בעלי מוגבלויות במיוחד עבו, עלולה להקשות עבורם את המעבר

קרקעיים עלולים ליצור גם תחושות -מעברים תת. אך גם עבור הורים עם עגלות תינוק, פיזיות

או שהם נמצאים , התאורה בהם מוגבלת, במיוחד כאשר תחזוקתם לקויה, חוסר בטחון

גל ורוכבי לעתים תשתיות להולכי ר. באזורים מבודדים בהם תנועת הולכי הרגל דלילה

-ונבנות באופן הנותן עדיפות לתנועת כלי, אופניים אינן מקשרות באופן ישיר מוצאים ויעדים

הם נאלצים , במחיר כביכול של בטיחות משתמשי הדרך הפגיעים, כך. רכב על חשבונם

או , ולעתים נחשפים לאלמנטים שאינם מעוצבים בצורה אסתטית, לעשות דרך ארוכה יותר

יחד עם זאת קיימות דוגמאות (. 4' איור מסראה לדוגמא )ותאורה טבעית  מונעים מהם נוף

והן  פונקציונאליתרכב עשויה להיות הן -לכך שהפרדת הולכי רגל ורוכבי אופניים מתנועת כלי

 (.1' איור מסראה )אסתטית 

 

. אנגליה, קרקעי להולכי רגל בעיר בריסטול-מעבר תת: 2' איור מס  
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. שבע-הולכי רגל בעיר בארמעבר ל: 2' איור מס  

 הדרה חברתית 0.1

ושימוש גובר במכוניות מביא להדרה חברתית , חוסר נגישות מביא לשימוש גובר במכוניות

(Social exclusion) . אם מתוך בחירה ואם מתוך )בעיקר נפגעים אלה שאינם נוהגים ברכב

לויות הכרוכות אלה שאינם יכולים להרשות שימוש תדיר ברכב פרטי בשל הע, (כורח

בהן רמת , גם במדינות מפותחות. ואלה שהם מחוסרי נגישות לרכב, ברכישתו ובתפעולו

ולאחוז ניכר , לאחוז ניכר מבתי האב אין רכב פרטי, הבעלות על רכב היא גבוהה יחסית

נושא . ומעוטי יכולת, נכים, חולים, קשישים, ביניהם צעירים –מהאוכלוסייה אין נגישות לרכב 

 (.ניידות מול נגישות) 8.2אר בהרחבה בסעיף זה תו

קבוצות אוכלוסייה אלה ואחרות מוצאות קושי גדול יותר בנגישות ליעדים בהם מתרחשות 

, בין היתר, שלו עלולות להיות)ועל כן עלולות לסבול מבידוד חברתי , פעילויות חברתיות

יאות הנפש ועל על בר, השפעות שליליות על רמת הפעילות המסחרית והחברתית בעיר

 (. אושר אינדיבידואלי

למאפייני , שתוארו לעיל, מעבר להשפעות של נגישות מוגבלת לתחבורה על הדרה חברתית

במחקר בסן , כך למשל. התחבורה העירונית קיימות השפעות נוספות על הדרה חברתית

  .Appleyard et alובמחקר המשך של, Appleyard and Lintell (1972) פרנסיסקו

מספר )הראו כי הרשת החברתית , (Livable Streets" )רחובות שניתן לחיות בהם", (1981)

ופעילות המשחק ברחוב פחתו ככל שנפח התנועה ( החברים והמכרים באותו מרחב אורבני

מחקרו היווה את הבסיס לצעדים להפחתת תנועת כלי רכב באזורי מגורים . 3ברחוב עלה

 .כולן במטרה לשפר את חיי הקהילה, הבריתומספר יוזמות חברתיות בארצות 

העירונית היא ההפרדה בין  (liveability)" חיות"קיימת טענה כי אחד הגורמים לפגיעה ב

כיום קיימת נטייה בקרב מתכננים ואדריכלים למעט (. סעיף קודם ורא)משתמשי דרך 

ים ולאפשר אינטראקציות בין משתמשי דרך שונים ובין תושב, בהפרדות מסוג זה

                                                           
3
. לילי מנפח התנועה העובר באזורים אלהגם פעילויות מסחר באזורים עירוניים מושפעות באופן ש, באופן מקביל 

 .מקומיים עסקים של במצבם וקיימת הרעה, פחות נעימה תחושה שיש כך, יורד עם הנפח ברחוב השימוש
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לאחרונה  (. כלל במרכזי ערים ובאזורי מגורים-בדרך)המשתתפים בפעילויות עירוניות מגוונות 

להפחתת מהירויות הנסיעה , מתגברת מודעות הציבור והנטייה של ערים ברחבי העולם

אם באמצעות אמצעים למיתון , אם באמצעות חקיקה עירונית להגבלת מהירויות נסיעה, בעיר

שילוב בואם באמצעות גישה הדוגלת , קניות ובילוי, באזורי מגורים (traffic calming)תנועה 

 .(shared space)מגוון אמצעי התחבורה באותו מרחב עירוני 

 

 (Suburbanization)פרבור  0.1

של העיר קיימת השפעה ניכרת על הביקוש לתחבורה ועל  והפונקציונאלילתכנון הפיזי 

י החשיבה בתכנון עירוני ובמדיניות ממשלתית במחצית רבים טוענים כ. התנהגויות תחבורה

השנייה של המאה העשרים תרמה רבות לעידוד השימוש ברכב הפרטי והפחתת השימוש 

ב עודדה "בשנות החמישים ממשלת ארהשדוגמא בולטת לכך היא . קיימא-בתחבורה בת

, רות תעסוקהפיתוח כבישים מהירים לקישור הפרברים עם מרכז העיר ומקו, פיתוח פרברים

הפרדת שימושי קרקע גרמו לתלות הולכת וגוברת . ותכנון עירוני המוכוון לשימוש ברכב פרטי

. להגדלת הנסועה ולניצול לא יעיל של השטחים העירוניים, של תושבי הפרברים ברכב פרטי

שימוש באופניים והליכה ברגל נדחקו כלפי מטה בסולם העדיפויות ואכן , תחבורה ציבורית

 . וש בהם פחת במידה ניכרתהשימ

הגורמת להזדקנות , בין התופעות השליליות המיוחסות לפרבור היא עזיבת אוכלוסייה צעירה

מה שיוצר התדרדרות , מהמרכז אל הפרברים עוברת אוכלוסייה חזקה ומבוססת. העיר

כלל -מכיוון שבדרך, כמו כן. המושך עוני ופשע" ואקום" ולפיכךכלכלית וחברתית במרכז העיר 

וקטנה , נפגעים שטחים טבעיים גדולים ,צפיפות הבינוי בפרבר היא נמוכה ביותר

מגורים  -הפרדת שימושי הקרקע . האפקטיביות של תחבורה ציבורית באזורי המגורים

מעודדים את השימוש ברכב פרטי לנסיעות יוממות  –קניות ובילוי בעיר , בפרוור ועבודה

ועקב כך למגוון השפעות , ס בכניסה לערים בשעות השיאדבר הגורם לעומ, ולנסיעות אחרות

 (. זיהום אוויר למשל)סביבתיות שליליות 

; הן בארצות מפותחות והן בארצות מתפתחות, ניתן לראות תופעות של פרבור ברחבי העולם

הפרבור והפרדת שימושי . ב"גם בישראל קיימת התופעה אם כי לא באותו היקף כמו בארה

הקוראת לשינוי  (new urbanism)ייתה של תנועת העירוניות המתחדשת הקרקע הביאו לעל

 .הליכה ורכיבה על אופניים, סדרי העדיפויות ולעידוד שימוש בתחבורה ציבורית

 

 מיפוי אמצעים ושיטות: עידוד תחבורה מקיימת 0.1

את המגוון הרחב של האמצעים והגישות המקובלים בעידוד תחבורה מקיימת ניתן למפות 

  4:פן הבאבאו

                                                           
4
 The EU Directorate-General for Transport and Energyמיפוי זה מבוסס באופן חלקי על התכנית של  

TREN)-DG ) http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/index_en.htm
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  ורכבים היברידיים" נקיים"רכבים , (המייצרים פליטות מופחתות" )נקיים"תחליפי דלק 

, רכבי מימן, גז-דיזל ובביו-הנעה בביו, רכבים חשמליים, בין היתר, קטגוריה זו כוללת)

 (חיות-אדם ותחבורה מונעת-תחבורה מונעת, רכבים היברידיים, טכנולוגיית תאי דלק

 רגל ורוכבי אופניים-תשתיות דרכים להולכי) קיימא-מצעי תחבורה בתפיתוח תשתיות לא ,

 (מסילות רכבת, נתיבי תחבורה ציבורית

 מוגבלים בשימוש ברכב/למשל אזורים עירוניים האסורים) ניהול ואכיפת נגישות רכב ,

קיימא -שינוי ייעוד של כבישים לתחבורה בת, רחובות משולבים, מיתון תנועה, מגבלות חנייה

 (לשטחים ציבוריים או

 מס על שימוש ברכבים , תמחור חנייה, למשל אגרת גודש) מיסוי ותשלום, שיטות תמחור

ורכבים " נקיים"סובסידיה על רכישת רכבים , מיסי פחמן, מזהמים או בדלקים מזהמים

סובסידיה על שימוש בתחבורה ציבורית , רכב ישנים-תשלום עבור גריטת כלי, היברידיים

 (Integrated ticketing -כרטוס משותף , ובאופניים

 רכבת, שירותי אוטובוס) תכנון אינטגרטיבי של מערכות תחבורה ציבורית והסעת המונים ,

 Demand responsive -תחבורה לפי דרישה , חנה וסע, מעברים בין אמצעי נסיעה

transport ,בטיחות, שיווק, כרטוס משותף) 

 אפליקציות לתכנון , מסלולי נסיעה, לוחות זמנים) למשמשים בדרך מערכות מידע תחבורתי

 (Journey planner -נסיעות 

 שיתוף נסיעות ) עידוד שימוש פחות אינטנסיבי ברכב פרטי– ride sharing, car pooling ,

 (car sharing –שיתוף בעלות רכב 

 

כמו גם ) כמו כן ניתן לציין מספר גישות הוליסטיות לעידוד התנהגויות תחבורתיות מקיימות

 (:התנהגות עירוניות מקיימות אחרות

  עירוניות מתחדשת(new urbanism) –  גישה בתכנון ערים ואדריכלות שצמחה בעקבות

, הגישה מעודדת תכנון מוטה תחבורה ציבורית. ההתנגדות לפרבור ולבעיות הכרוכות בו

חסכון , כב פרטידוגלת בעירוב שימושי קרקע להקטנת נסועה בר, הליכה ורכיבה על אופניים

 .והגדלת השימוש ברחובות כמקום התרחשות ומפגש חברתי, בשטח ובתשתיות

 "גישות רכות "(soft measures)  קמפיינים להגברת , העושות שימוש במסירת מידע

ומוכוונים בין היתר לשינוי , המודעות לגבי האפקטים השליליים של נסיעה ברכב פרטי

במקום  – (travel planning)מוש בתכנון נסיעות בבריטניה למשל נפוץ השי. עמדות

 .(PTP – Personal Travel Plan)או תכנון נסיעות ברמה האישית , ספר-בבית, העבודה

את . ושינויי התנהגות צפויים, מובאות דוגמאות לאסטרטגיות לניהול הביקוש 4' בטבלה מס

 : פ מיקודם"ל ניתן לסווג ע"מגוון הפתרונות הנ

 הרכב ומקורות האנרגיה-של כלי, ופיתוח טכנולוגיות אלטרנטיביות, לוגייםשיפורים טכנו ; 

 שיפורים במערכות התשתית התחבורתית ובתכנון עירוני ; 

 גישות המביאות לשינוי התנהגות באופן ישיר. 

, זמנית-עידוד תחבורה עירונית מקיימת עושה שימוש במספר כלים ושיטות בו, פי רוב-על

 . ובמגוון אמצעי נסיעה, במספר יעדי קיימות, טפלת במספר אספקטיםהמ" חבילה" -כחלק מ



 אראל אבינרי -תחבורה מקיימת
 

  
 
 

11 
 

מבחינת השגת יעדים של תחבורה )היתרונות העיקריים של שינויי התנהגויות תחבורתיות 

מוצגים , 4' טבלה מסהמושגים באמצעות השיטות השונות שתוארו ב, (עירונית מקיימת

 .1' טבלה מסב

וש בתחבורה נוגעות במגוון רחב של מאפייני אורח למרות שההשפעות השליליות של השימ

חברתיים וסביבתיים , כלכליים –ומשפיעות על יעדי הקיימות במגוון היבטים , החיים האנושי

הרי שתרומתן לשינוי אקלימי הינו אחד הגורמים המרכזיים שהביאו , (0 'טבלה מסראה )

החשיבות . תחבורה מקיימתע לגבעשור האחרון להגברת המודעות ושינוי תפיסה בכל הנו

הציבורית והפוליטית הניתנת במדינות רבות בעולם לצורך בהפחתת גזי חממה הביאו 

רכב פרטי ולעידוד השימוש בתחבורה -לפיתוחן של דרכים מגוונות להפחתת השימוש בכלי

שינוי התנהגויות . להגיע לאיזונים עם יעדי הצמיחה הכלכליתהיא כאשר הכוונה , מקיימת

אך יישמרו , (בעיקר חברתיות וסביבתיות)תיות באופן שיופחתו ההשפעות השליליות תחבור

הוא בבסיסם של כלים ושיטות המפותחים לאחרונה , (בעיקר כלכליות)ההשפעות החיוביות 

  .במספר ארצות מתועשות

 

 שינויי התנהגות נסיעה מנגנון השינוי אסטרטגיות לשינוי התנהגות

   תתשתיו -שינויים פיזיים 

עיצוב מחדש של  ((Traffic Calmingמיתון תנועה 

 הרחוב

שיפור , הפחתת מהירויות נסיעה

 השימוש עבור הולך הרגל

הגדלת , פיתוח תשתית שיפורים פיזיים ותכנוניים בתחבורה ציבורית

 מרחב הבחירה

הגדלת השימוש , שינוי אמצעי נסיעה

 בתחבורה ציבורית

יות אופניים שיפורים פיזיים ותכנוניים בתשת

 רגל-והולכי

הגדלת , פיתוח תשתית

 מרחב הבחירה

עידוד הליכה , שינוי אמצעי נסיעה

 ורכיבה באופניים

הפחתת הקיבולת של כבישים במרכזי ערים 

, ביטול כבישים או נתיבים –ובאזורי מגורים 

, הפיכת נתיבי רכב לנתיבי תחבורה ציבורית

 אופניים או הולכי רגל

ת הקטנ, פיתוח תשתית

 מרחב הבחירה

"תנועה נעלמת"
5

הפחתת מספר : 

עידוד , שינוי אמצעי נסיעה, נסיעות

הליכה ורכיבה , תחבורה ציבורית

 באופניים

   שינויי מחיר ועלות

הפחתת , שינוי בעיתוי הנסיעה תמחור אגרת גודש/ אגרת דרכים

 שימוש ברכב פרטי בדרך מסוימת

 ב פרטיהקטנת נסועה ברכ תמחור אגרה מבוססת מרחק

הגדלת השימוש , שינוי אמצעי נסיעה תמחור סובסידיה על תחבורה ציבורית

 בתחבורה ציבורית

עידוד רכיבה , שינוי אמצעי נסיעה תמחור סובסידיה על רכישה ושימוש באופניים

 באופניים

   שינוי אורח חיים

הפחתת , הרכב הגדלת ניצולת הגדלת מרחב הבחירה (ridesharing)עידוד של שיתופי נסיעה 

 מספר נסיעות

                                                           
5
 Cairns, Sally; Atkins, Stephen; Goodwin, Phil (2002). Disappearing traffic? The story so far. Municipal 

Engineer 151(1), 13–22. 
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עידוד של שיתופי בעלות רכב 

(roadsharing) 

הפחתת , הפחתת בעלות רכב פרטי הגדלת מרחב הבחירה

 מספר נסיעות

 שינוי בעיתוי הנסיעה הגדלת מרחב הבחירה ((Flextimeגמישות בזמן הגעה לעבודה 

   גישות הוליסטיות

 עירוניות מתחדשת

(new urbanism) 

, ימושי קרקעעירוב ש

 הגדלת מרחב הבחירה

הפחתת בעלות , שינוי אמצעי נסיעה

הקטנת נסועה ברכב , רכב פרטי

 פרטי

 "שיטות רכות"

(soft measures): 

 שינוי עמדות, הגברת מודעות

  

מערכות , קמפיינים

, מידע למשתמש בדרך

 , חינוך

 travel)תכנון נסיעות 

planning) 

 הפחתת בעלות, שינוי אמצעי נסיעה

הקטנת נסועה ברכב , רכב פרטי

 'פרטי וכו

עיצוב אלמנטים  nudges, כלכלה התנהגותית

בסביבת המשתמש 

בדרך ושילובם 

 ל"במנגנונים הנ

הפחתת בעלות , שינוי אמצעי נסיעה

הקטנת נסועה ברכב , רכב פרטי

 'פרטי וכו

 6ושינויי התנהגות צפויים, דוגמאות לאסטרטגיות לניהול הביקוש: 2' טבלה מס

 

הפחתת  

בעלות על 

 רכב פרטי

הפחתת 

מספר 

נסיעות 

 ברכב פרטי

שינוי אמצעי 

נסיעה 

 (מרכב פרטי)

הקטנת 

נסועה ברכב 

 פרטי

שינוי עיתוי 

הנסיעה 

 ברכב פרטי

הפחתת 

מהירות 

 הנסיעה

תרומה  הפחתת גודש

 משמעותית

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 משמעותית

 אין תרומה

תרומה  ון בכבישיםחסכ

 משמעותית

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 בינונית

 אין תרומה תרומה קלה

תרומה  חסכון בחניה

 משמעותית

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 משמעותית

 אין תרומה אין תרומה אין תרומה

חסכון בעלויות 

 למשתמש

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 בינונית

 אין תרומה תרומהאין  תרומה קלה

הגדלת מרחב 

 הבחירה

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 משמעותית

 אין תרומה תרומה קלה אין תרומה

תרומה  בטיחות

 משמעותית

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 בינונית

תרומה  אין תרומה

 משמעותית

תרומה  שימור הסביבה

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה 

 בינונית

תרומה  אין תרומה תרומה קלה

 קלה

יעילות שימושי 

 קרקע 

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

תרומה  תרומה קלה

 בינונית

תרומה  אין תרומה

 קלה

                                                           
6
 TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute, Updated 5.1.2013ל  מבוסס חלקית ע 
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" חיות"

(liveability) 

הגדלת ; הקהילה

השימוש ברחובות 

כמקום התרחשות 

 ומפגש

תרומה 

 משמעותית

תרומה 

 בינונית

רומה ת אין תרומה תרומה קלה תרומה קלה

 בינונית

 התועלות הנובעות משינויי התנהגויות תחבורה: 3' טבלה מס

 (TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute, Updated 5.1.2013מבוסס חלקית על  )

 

 

 סיכום 0.1

או על , למרות שלא קיימת הסכמה נרחבת על ההגדרה של תחבורה עירונית מקיימת

ת של הגדרה כזאת בתהליכי מדיניות ותכנון עירוני של מערכות השימושיות והישימו

הרי שקיים קונצנזוס כי יש לצמצם בצורה ניכרת את מידת השימוש ברכב פרטי , תחבורתיות

ולעודד את השימוש דווקא באותם אמצעי התחבורה העירוניים שנדחקו עם השנים , בערים

, תחבורה ציבורית –כננים ומהנדסים מת, כלפי מטה בסולם הקדימויות של מעצבי מדיניות

תרומתם השלילית של אמצעי תחבורה אלה לתופעות . רכיבה באופניים והליכה ברגל

, השליליות המתקשרות עם שימוש במערכות תחבורה הן פחותות מאלה של כלי רכב פרטיים

ות למרות שקיים מגוון רחב של אסטרטגי. ולעומת זאת הם תורמים יותר לתופעות החיוביות

נראה שכולם גורסים כי יש לקדם שינוי בסדרי , וכלים לעידוד הקיימות של תחבורה עירונית

י "ע( כלל במקביל-דרךוב)והן , י מתכנני מערכות התחבורה העירוניות"הן ע –העדיפויות 

-דבר הדורש לעתים שינויים מהותיים בהתנהגויות תחבורה ומעבר לאורח, ןהמשתמשים בה

 .חיים מקיים

 

 חסמים והזדמנויות  –חבורה מקיימת בישראל ת. 4

לֶּט. ָאנּו ְנַיפֶּה אֹוָתְך ְמאֹוד" ְך ַשְלַמת בֶּטֹון ָומֶּ  "(שיר בוקר", נתן אלתרמן." )ַנְלבִּישֵׁ

ל מדגים את האתוס של פיתוח מסיבי של תשתיות האופייני למדינת ישראל במשך רוב "הנ

עם ההגעה , יחד עם זאת. צמאותמדינה מתפתחת השואפת לצמיחה וע –שנות קיומה 

במיוחד באזורי מחיה , מורגשות ההשפעות השליליות של פיתוח יתר, ליציבות ולחוסן

הן במונחים של הכנסה )מדינת ישראל הופכת לאחת מהמדינות המפותחות בעולם . עירוניים

במונחי נפש )ולאחת מהמדינות הצפופות בעולם  7(לנפש והן במונחים של פיתוח אנושי

והשקעות גדלות בתעשייה ובינוי , מאזן הגירה חיובי, שיעורי גידול האוכלוסייה. 8(ר"קמל

מצביעים על צורך הולך וגדל בהשקעות משמעותיות בתשתיות במהלך העשורים הבאים 

                                                           
7
 .Human Development Report 2013פ "ע, בהתאמה, בעולם 61 -ו 05מקום  
8
 :פ"ע. בקרב המדינות המתועשות 3ומקום , בעולם בצפיפות 33מקום  

 United Nations' Department of Economic and Social Affairs Population Division (2011), World 
Population Prospects . 

 .משטח ישראל מיושב או מעובדכמחצית שכן רק , בפועל הצפיפות גבוהה יותר
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בשני העשורים האחרונים אנו עדים . 9(כמו גם במדינות מתועשות אחרות)בישראל 

אומדנים של קצבי הפיתוח של התשתיות . תחבורה להתעוררות של פרויקטי תשתית בתחומי

מצביעים על כך שכמות התשתית תגדל פי שניים עד פי חמישה בשני  280810עד לשנת 

משמעות הדבר היא שתוך שניים עד שלושה עשורים כשני שליש . העשורים הקרובים

כנון וביניהם השלמת ת, דבר המעמיד אתגרים עצומים, מהתשתיות במדינה תהיינה חדשות

, וזאת תוך ניצול אפקטיבי של קרקע, והקמה של התשתיות בטווחי זמן קצרים יחסית

השפעתו הישירה והעקיפה של , התמעטות משאבי הטבע והאנרגיה. משאבים והון מוגבלים

והנחיצות בתכנון , החברה ואורח החיים המודרני, פיתוח תשתיות תחבורה על הסביבה

תגרים נוספים לאלה העוסקים בתכנון מערכות תחבורה מקיים ובשוויון מרחבי מציבים א

מנת להתמודד עם האתגרים הכרוכים בתהליכי הפיתוח הכלכלי והעיור הגובר -על. מקיימות

בחברה מתעורר הצורך בעידוד תחבורה מקיימת בישראל ברמה העירונית והלאומית וזאת 

, ר איכות החיים לתושביהכדי לתת מענה לצרכי הפיתוח הייחודיים של מדינת ישראל ושיפו

 . תוך הפחתה משמעותית של העלויות החברתיות והסביבתיות

הרי שיעדים חברתיים , מעבר להצדקה הכלכלית לפיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות

-כמו עידוד התעסוקה בפריפריה והקטנת אי, העומדים על סדר היום הציבורי והממשלתי

המצב . גורם ממריץ לפיתוח תשתיות תחבורה מהווים אף הם, השוויון בין מגזרים במשק

ומגביר את הצורך , פוליטי מביא עמו רגישויות נוספות להקמת תשתיות לאומיות באזור-הגיאו

במדינת . והקטנת התלות בגורמים חיצוניים כמו ספקי דלק, בעצמאות כלכלית וביטחונית

. וביטחונה הלאומי ניהול משאבי הטבע משפיע על חוסנה, כמו בכל מדינה אחרת, ישראל

גם לא היו בשטחה מאגרי  2885ועד שנת , אין בארות נפט, למדינת ישראל אין מכרות פחם

, פוליטיים-מה שהופך את מדינת ישראל לחשופה ופגיעה לתהליכים גיאו, גז טבעי פעילים

חלק גדול מהן הן מדינות איתן יש , לקונפליקטים באזור ולשינויי מדיניות של ספקיות הנפט

י ארצות "הוטל חרם נפט עולמי ע 8092 -ב, כך למשל. לישראל סכסוכים או יחסים מורכבים

יתן נ. על המערב להסיר את תמיכתו בישראלעל מנת ללחוץ , ק"ערב החברות בארגון אופ

חוסן " –לטעון כי במקרה הספציפי של מדינת ישראל ניתן להכליל גורם נוסף של קיימות 

 .והסביבה, החברה, כלהמעבר לגורמי הכל, "לאומי

למרות שבשני העשורים האחרונים חל שינוי משמעותי בגישת הממשלות בישראל להשקעות 

הרי שמידת ההשקעה בתשתיות תחבורתיות לא בהכרח עונה , הנדרשות בתשתיות הנדסיות

עקב העדפת השקעות , בפרט. וקיים פער בפיתוח התשתיות, על הצרכים הלאומיים

נותר פער עצום בין רמת , פני תחבורה ציבורית במשך עשרות שנים-בתחבורה פרטית על

למרות . לרעת אלה המשתמשים בתחבורה ציבורית –השירות המתקבל לאזרח בישראל 

קשיים פיננסיים ותקציביים הנובעים בחלקם ממגמות , הצורך בהשקעות בענף התשתיות

יא לירידה בהיקף עולמיות ובחלקם בשל מאפייני המשק הישראלי עלולים להב-כלל

למצוקה תקציבית בטווח הקצר , (בדומה למגמות באירופה בשנים האחרונות)ההשקעות 

י "פרויקטים בתחום התשתיות ממומנים בדרך כלל ע. ולשינויים במבנה משק התעסוקה

אך בשנים האחרונות אנו עדים להעברת פרויקטי תשתית , רשויות ממשלתיות ועירוניות

 . ה התורמת אף היא לקיום הצורך המתמשך בפיתוח התשתיותמגמ –לגופים פרטיים 

                                                           
9
 .OECD (2012), Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030, OECD Publishingראה למשל  
10
 .במוסד נאמן בטכניון" 0505 -ל  0505ישראל מ"בוצעו במסגרת פרויקט  אומדנים אלה 
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רכב -ובעיקר לשימוש בכלי, במקביל לתהליכי הצמיחה והפיתוח עולה גם הביקוש לתחבורה

, רמת השימוש ברכב פרטי ורמת הבעלות על רכב פרטי בישראל הולכת וגדלה. פרטיים

יים עידוד רב לשימוש בישראל ק. ומתקרבת לרמות המקבילות במדינות מתועשות אחרות

, שיפור בתכנון אורבני, יש צורך בשינויי התנהגות. ומעט מידי לתחבורה מקיימת, ברכב פרטי

ל כל אלה יש ע. תמחור נכון הכולל את ההשפעות החיצוניות, שינויים בתשתיות התחבורה

 . להביא לשינוי מהותי באורח החיים העירוני ולשימוש בתחבורה מקיימת בקרב התושבים

 (:רשימה חלקית)בהקשר זה ניתן לזהות מספר חסמים הייחודיים לישראל 

 מחסור בתשתיות הולכי רגל ואופניים באזורים עירוניים 

 ובפרט בין אמצעי התחבורה המקיימים , חוסר אינטגרטיביות בין אמצעי התחבורה השונים

כרטוס , (מניםתיאום לוחות ז, מיקום מעברים)למשל חוסר שילוביות בתפעול . לבין עצמם

מחסור בתשתיות הולכי רגל ואופניים לצד תחנות . ומידע של שירותי התחבורה הציבורית

 .פתרונות חניית אופניים בתחנות אוטובוס ורכבת. אוטובוס ורכבת

 אינה רק מונעת נגישות ושימוש בתחבורה עירונית מקיימת. היעדר תחבורה ציבורית בשבת ,

 פרטי המקשים את המעבר לנסיעה בתחבורה ציבוריתאלא מייצרת הרגלי נסיעה ברכב 

 הטבת הרכב הצמוד ומתן הוצאות רכב נדיבות במקומות העבודה . 

 סמכויות מועטות לערים בתכנון ופיתוח מערכות תחבורה עירוניות 

 מחסור ברשויות תכנון מטרופוליטניות 

 שתיות רכב שימוש במודלי התנהגות ובמודלי הערכה כלכלית המוטים לטובת השקעות בת

 פרטי

 התחבורה איננה שמה דגשים על נושאי תחבורה מקיימת  םהכשרה מקצועית ואקדמית בתחו

 ושיטות לעודד פיתוח ושימוש בתחבורה מקיימת

 

כיצד ניתן להשפיע על התנהגות האזרח בנושאי תחבורה ולקדם תחבורה . 1
ן מהם הכלים והשיטות הנהוגים בעולם לשינויי התנהגות בכוו? מקיימת

 ?מקיים

 

 חשיבותו של שינוי התנהגותי בעידוד תחבורה עירונית מקיימת 1.0

אחת הגישות לעידוד תחבורה מקיימת מציעה להשיג את יעדי הקיימות בעיקר בעזרת 

. יעילות אנרגטית, אנרגיות מתחדשות, דלקים חלופיים, רכבים חשמליים: שיפורים טכנולוגיים

כנולוגית הזו יכולה לסייע להגיע ליעדי הקיימות השאלה העיקרית היא האם החדשנות הט

האם פתרונות טכנולוגיים יתנו ? 2828שנקבעו לשנת ( במונחים של פליטות גזי חממה)

הטענה העיקרית כנגד הסתמכות על ? מענה מספק לגידול המתמשך בביקוש לתחבורה

אינם יכולים לתת  היא כי רוב הפתרונות הטכנולוגיים הינם לטווח ארוך ולכן, גישה זו בלבד

שהוא קריטי מבחינת הצורך להשגת יעדי , מענה לטווח הזמן של שני העשורים הקרובים

מה גם שניסיון העבר מלמד אותנו ששיפורים אנרגטיים וטכנולוגיים באמצעי  .קיימות

להוזלת השימוש , התחבורה ובתשתיות התחבורה מביאים להגדלת האטרקטיביות שלהם

 .וזאת על חשבון תחבורה מקיימת, בביקוש לנסיעות בוברכב פרטי ולגידול 
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בקרב אנשי המקצוע והמחקר המובילים בתחומי תכנון הסביבה העירונית ובמדיניות 

תחבורתית מתגבשת ההסכמה כי על מנת להביא לסביבה עירונית מקיימת אין די בפתרונות 

תחבורה מקיימת  או בתמחור ההופך, בשיפור תשתיות של תחבורה מקיימת, טכנולוגיים

ומגוון , משאבי טבע ואנרגיה מתכלים, התמודדות אפקטיבית עם שינוי אקלימי. לאטרקטיבית

דורשים בנוסף גם שינוי במאפייני סגנון החיים , רחב של אתגרים סביבתיים וחברתיים

 –הצורך בשינוי התנהגותי נחוץ במגוון עיסוקים ופעילויות . העירוני בקרב תושבים וקהילות

זהו הגורם העיקרי . ומקיף את כל רבדי החברה –קניות ובילויים , תחבורה, עבודה, וריםמג

ולעתים )וזאת במקביל , ןהמניע ממשלות וערים לפעול למען שינויי התנהגויות בקרב אזרחיה

י ממשלות ועיריות לשינוי התנהגות התושבים במגוון "למאמצים הנעשים ע( מתוך השלמה

הפחתת הצריכה של , הפחתת עישון –ידום אורח חיים בריא למשל ק; הקשרים אחרים

 . קידום פעילות גופנית, מזונות משמינים ומסוכנים לבריאות

, ידי מגוון של תפיסות רעיוניות-השיטות והאמצעים לשינוי התנהגות תחבורתי עוצבו על

יה ואף סוציולוג, פסיכולוגיה, שהתפתחו מתוך חשיבה תיאורטית ויישומית בתחומי הכלכלה

שיטות . ולאחרונה מושפעות גם מתחום החדש יחסית של כלכלה התנהגותית, קרימינולוגיה

עושות שימוש  ("Hard measures")בעיצוב מדיניות לשינוי התנהגות תחבורתי " קשות"

חקיקה , שינויים פיזיים בתשתיות התחבורה, (כמו מיסוי וסובסידיות)בהתערבויות כלכליות 

ונתפסים כצעדים בסיסיים , ביאים לשינוי אובייקטיבי בסביבה התחבורתיתכל אלה מ. ואכיפה

יש לדאוג כי , על מנת לעודד שימוש בתחבורה ציבורית, כך למשל. לעידוד תחבורה מקיימת

ויהיו נגישות נוחות , יקיימו רמת שירות טובה, התשתיות התחבורתיות יענו לצרכי הנוסעים

במקביל יש לדאוג כי מערכות אלה יהיו . יתוחוזאת באמצעות השקעה בפ –ובטוחות 

עירוניות , למשל באמצעות סובסידיות ממשלתיות, מתומחרות בעלות סבירה עבור הנוסעים

למשל הסדרת נתיבים בלעדיים , גם חקיקה ואכיפה. י המעסיק"או סובסידיות הניתנות ע

טיביות להפוך את כל אלה נמצאו כגישות אפק; "קשות"נחשבות לשיטות , לתחבורה ציבורית

אותם מקבלים משתמשי " גזרים" -במקביל ל. התחבורה הציבורית לאטרקטיבית יותר

מנת להניא תושבים משימוש עודף -על" מקלות"-ניתן להשתמש ב, התחבורה הציבורית

באמצעות הצרתם או אף )כמו הפחתת קיבולת כבישים עירוניים , שיטות קשות. ברכב פרטי

אגרות , מיסוי על שימוש ברכב פרטי או בדלק, מיתון תנועה, ת חנייהביטול מקומו, (ביטולם

וחקיקה ואכיפה המגבילות את השימוש של רכבים בעיר נמצאו אף הן כגישות , גודש

יחד עם זאת הם אינן נמצאות תמיד כפופולריות בקרב הציבור . אפקטיביות לשינוי התנהגות

נתפס כצמצום מרחב הבחירה עבור " ותמקל" -היות ושימוש נרחב ב, ובקרב פוליטיקאים

ולגזירה שהציבור איננו יכול או איננו , לפגיעה בחופש התנועה אליו הם התרגלו, התושבים

ב "כמו ארה, הבעיה נפוצה במיוחד במשטרים של דמוקרטיות ליברליות. מוכן לעמוד בה

ות בהן זכות השימוש בתחבורה נתפסת כזכות בסיסית שאין לממשלה רש, ובריטניה

בכל עת , בכל מקום, וציפייה לדרגת חופש גבוהה לשימוש בכל אמצעי נסיעה –להתערב בה 

 .ולכל מטרה שיחפוץ בה התושב

 (Acceptability)ובמקביל דרגת קבלה , מידת האפקטיביות המוגבלת של שיטות קשות

לפיתוחן הן בין הגורמים , ואף התנגדות כלפי שיטות אלה, נמוכה של הציבור ושל פוליטיקאים

תחבורתי מקיים בקרב ממשלות חיים של שיטות חלופיות לשינוי התנהגות ולקידום אורח 

, ("Hard measures")לשינוי התנהגות " קשות"כך שלצד השיטות ה. וערים מערביות

. ("Soft measures")התפתחו שיטות רכות יותר , הקיימות בתחבורה עוד מימיה הראשונים

ושיטות הסברה ושכנוע , אספקת מידע תחבורתי לתושבים, ךשיטות רכות כוללות חינו
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שיטות אלה (. באמצעות פרסום ושימוש בקמפיינים) םהעושות שימוש בתקשורת המוני

חסכון בצריכת , כמו בריאות הציבור, אלא במגוון הקשרים אחרים, נפוצות לא רק בתחבורה

בישראל נחשף לאחרונה כך למשל הציבור . מחזור ושמירה של ניקיון הסביבה, אנרגיה

לעידוד מגוון התנהגויות , של המשרד להגנת הסביבה" מתחילים לחשוב ירוק"לקמפיין 

חבל "אזרחי ישראל הוותיקים עשויים לזכור קמפיינים כמו . המתקשרות עם אורח חיים מקיים

שיטות רכות . שלוו בפעילויות הסברה וחינוך, "אל תקטוף את פרחי הבר"או " על כל טיפה

וביפן , smarter choices’ (Cairns et al., 2008)‘תחבורה מוכרות גם בבריטניה בשם ב

וקיימות להן מקבילות , mobility management’ (Taniguchi and Fujii, 2007)‘בשם 

למרות שקיימת השפעה מסוימת של . בקנדה ובאוסטרליה, במספר מדינות אירופאיות

בעיצובן של שיטות רכות שפותחו בבריטניה  רעיונות מתחום הפסיכולוגיה החברתית

כמו למשל הניסיון לשנות עמדות כלפי היבטים סביבתיים כגורם )ובמקומות אחרים 

לא נעשה בהן שימוש שיטתי במסגרות , (התנהגותי שעשוי להביא להתנהגות מקיימות יותר

ו בהערכת עבודה מסודרות מתחום הפסיכולוגיה החברתית בעיצוב כלים לשינוי התנהגות א

הבריטי הינו אוסף רחב של שיטות  ’smarter choices‘, כך למשל. האפקטיביות שלהם

תכניות " -מידע ושכנוע המיושמים ב ם שלבין היתר אלמנטי ,המשלבות, מגוונות למדי

 (School travel plans)בבתי ספר , (Workplace travel plans)במקומות עבודה " נסיעות

בהן יועצי  – (Personalized travel planning)ות אישית לתושב ותכניות נסיעה מותאמ

מספקים להם מידע תחבורתי , עוברים בין בתי התושבים בעיר (Travel advisors)נסיעות 

ומתאימים להם באופן ייחודי תכניות נסיעה העושות , הספציפי לצרכיהם ולמיקומם הגיאוגרפי

 .שימוש בתחבורה עירונית מקיימת

, הבדלים בצרכיהם, וגניות הרבה בהתנהגויות התחבורתיות של התושביםבשל ההטר

מקובל לפנות , תרבותיים וגיאוגרפיים, דמוגרפיים-הבדלים סוציו, העדפותיהם ובסגנון חייהם

שונים באוכלוסייה ולעשות שימוש בכלים המותאמים "( סגמנטים)"במקביל לפלחים 

מחזקים התנהגויות תחבורה רצויות בין השאר מקובל לפתח כלים ה. לסגמנטים אלה

רצויות לפחות אטרקטיביות -ובמקביל כלים שנועדו להפוך פעילויות תחבורה בלתי"( גזרים)"

 "(. מקלות)"

 

 חיזוי ושינוי התנהגויות תחבורתיות, הבסיס התיאורטי של גישות להסבר 1.4

ר ולחיזוי בתחום תכנון התחבורה קיימת מסורת ארוכת שנים של פיתוח מודלים להסב

מידול הביקוש לנסיעות . (Travel behaviour research)התנהגויות המשתמשים בדרך 

אלא אחד הכלים , אינו רק כלי נרחב למחקר אקדמי( ולהתנהגויות תחבורה אחרות)

לפיתוח מודלים של (. כגון תכנית אב)המעשיים העומדים בבסיסו של כל תהליך תכנוני עירוני 

 : (Avineri, 2012)בתחבורה שלוש מטרות עיקריות התנהגויות משתמשים 

 ; להביא לתובנות תיאורטיות ומעשיות לגבי הגורמים והמאפיינים של התנהגויות תחבורה. א

( זמן, למשל עלויות הנסיעה)את התכונות של חלופות התחבורה ( באופן כמותי)לאמוד . ב

וזאת על מנת לחזות ( פייםדמוגר-למשל מאפיינים סוציו)ואת מאפייני המשתמשים בדרך 

ואת הרגישות לשינויים במאפייני המערכות התחבורתית או במאפייני , התנהגות עתידית

 ; המשתמשים בדרך
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את התוצאות האפשריות של שינויים , כחלק מתהליך התכנון, לבחון באמצעות המודל. ג

שויים להיות שינויים אלה ע, מוצעים על הביקוש לתחבורה ועל התנהגות המשתמשים בדרך

או , שינויים כלכליים במחירים ועלויות של נסיעות, שינויים פיזיים בתשתיות התחבורה

 .השפעתה של מדיניות חדשה

המטרה האולטימטיבית של פיתוח מודלי ביקוש לתחבורה הינה שיפור רווחה אישית 

 .תכנון ומדיניות תחבורה, וחברתית כתוצאה מיישומם של פתרונות עיצוב

כנון התחבורה נהוג להתייחס אל התנהגויות תחבורה כאל התוצאה הפיזית של בתחום ת

, (Stated preferences)המבוטאת באמצעות העדפות מוצהרות , בחירת המשתמש בדרך

. (Revealed preferences)או העדפות נגלות , המנותחות מתוך סקרים ושאלונים

, וע ומחקר הן בחירת מסלוליםי אנשי מקצ"התנהגויות התחבורה העיקריות הנבחנות ע

רכישה ובעלות : לעיתים גם נבחנות החלטות אחרות. ועיתוי הנסיעה, בחירת אמצעי נסיעה

למשל נסיעה )והחלטות בנושאי שיתופיות , בחירת מקום חנייה, הוצאת רישיון, על רכב

למרות שבתהליכי התכנון חשובה (. Carsharingאו  carpooling, משותפת ברכב

הרי  (Aggregated behaviour)ת של כלל המשתמשים במערכות התחבורה ההתנהגו

הנוסע הבודד או )כלל את התנהגות הפרט -שהמודלים הנמצאים בשימוש מתארים בדרך

קהילה או קבוצה של , ולא עוסקים בבחינת התנהגויות ברזולוציה של ארגון( משק הבית

 .תושבים המתאפיינת בהיבטים חברתיים או גיאוגרפיים

ובבסיס הגישות למדיניות , את החשיבה העומדת בבסיס המודלים של התנהגות תחבורתית

-ניתן לשייך אל התיאוריה המיקרו, ציבורית בתחום התחבורה ולשינוי התנהגויות אזרחים

. (Avineri, 2012)רציונלית -כלכלית ואל ההנחה הרווחת כי הנוסע מתנהג בצורה כלכלית

, (consumer choice)רבה ממודלים של התנהגות צרכנים מודלים אלה הושפעו במידה 

פ "הבוחר בין חלופות תחבורתיות ע, בהם קיימת נטייה לראות את משתמש התחבורה כצרכן

, (זמן הנסיעה, למשל עלות הנסיעה)תועלות אותן הוא משייך לתכונותיהן של חלופות אלה 

פ תכונותיהן ומייצר "ות עומשתמש במנגנון קבלת החלטות המסייע להשוואה בין החלופ

 .אותה יבחר לבצע, חלופה מיטבית

גישה לשינוי התנהגות המוכרת מעולם הכלכלה הוא תמחור המוצר או השירות המייצר 

עד להגעה , באופן המפחית את הביקוש למוצר זה (External costs)" עלויות חיצוניות"

כמו )ת צריכת היתר של מוצר באופן זה ניתן לצמצם א. לרמה האופטימלית של צריכה בשוק

י "ע, י הנהג והנוסעים"שאינן מורגשות ע( כמו זיהום אוויר)המייצר עלויות חיצוניות ( תחבורה

את הפדיון המתקבל ניתן להפנות להקמת (. למשל באמצעות אגרות גודש)מיסוי התחבורה 

עלויות כך ניתן להפוך . או לסבסוד אמצעי תחבורה מקיימת, תשתיות לתחבורה מקיימת

לשיווי משקל של , פ התיאוריה הכלכלית"לפחות ע, חיצוניות לפנימיות מה שאמור להביא

 ".כשלי שוק"ביקוש והיצע שהוא אופטימלי עבור כלל המערכת ולהפחתת היווצרותם של 

היא כי מכיוון , אחת מטענות הנגד הנשמעות לעתים בהקשר של שינוי התנהגות תחבורתי

מנת -ומכיוון שחלק גדול מהנסיעות מתבצעות על, ביקוש נגזרשהביקוש לתחבורה הינו 

הרי שמידת ההשפעה ( קניית מוצרי יסוד, למשל עבודה)לענות על צרכים בסיסיים של האדם 

וכלים לשינוי התנהגות בתחום זה נדונו מראש , על התנהגויות תחבורתיות היא נמוכה

ייתכן ומקור . ירי התחבורה נמוכהכך למשל רגישותם של הנוסעים לשינויים במח. לכישלון



 אראל אבינרי -תחבורה מקיימת
 

  
 
 

18 
 

אלסטיות המחיר של הביקוש היא ". אלסטיות"טענה זו במינוח הנפוץ בקרב כלכלנים של 

כאשר . ובין מידת השינוי במחיר המוצר( או שירות)היחס בין מידת השינוי בביקוש למוצר 

תחום , 8-11 -ל 8כלל בין -הרי שאלסטיות המחיר של הביקוש היא בדרך, מדובר על תחבורה

ובטעות נתפס כי הביקוש לתחבורה איננו משתנה יחד עם שינויי ', ביקוש קשיח'המכונה 

 .(Avineri & Goodwin, 2010)המחיר 

(1998) Gärling,  בהם עושים שימוש בתכנון וניתוח מערכות " התנהגותיים"טוען כי מודלים

מחקר התנהגות מנובעים לממצאים ולתובנות ה, תחבורה כמעט ואינם מתייחסים לתיאוריות

היבטים של שינוי התנהגותי , יחד עם זאת .(ובעיקר בפסיכולוגיה)אנושית במדעי ההתנהגות 

ובעבר נעשו מאמצים להשפיע על , וחברתי אינם זרים למתכנני ומעצבי הסביבה האורבנית

התנהגות מקיימת של תושבי העיר למשל באמצעות הגברת מודעות או שינוי עמדות כלפי 

שיטות רכות לשינוי התנהגות תחבורתית , כפי שצוין בסעיף הקודם .נהגויות מקיימותהת

 (Awareness)קיבלו השראה מסוימת מתיאוריות בפסיכולוגיה חברתית לפיהן מודעות 

, כך למשל. התנהגותשינוי מובילות לכלשהי חיוביות כלפי התנהגות  (Attitudes)עמדות ו

ומאמין כי תחבורה ציבורית , תיהם של חלופות תחבורתיותלמי שמודע ליתרונותיהם וחסרונו

תהיה , בטוחה  וידידותית לסביבה יותר מאשר נסיעה ברכב פרטי, נגישה, נוחה, הינה זולה

 . ולהיפך, נטייה גדולה יותר לשימוש בתחבורה ציבורית

 (Anable et al., 2006, Bamberg et al., 2010)סקירות אחרונות של הספרות בנושא 

ידי שתי -מצביעות על כך שחלק גדול מהמחקר ההתנהגותי בתחום התחבורה מונחה על

 Theory of Planned Behaviour -תיאוריית ההתנהגות המוכוונת : תיאוריות עיקריות

(TPB) (Ajzen, 1991) ,ביצוע -ותיאוריית נורמה- Norm-Activation Theory (NAT) 

(Schwartz, 1977). פ"ע  TPB ונה לביצוע התנהגות מסוימת נגזר מהעמדה של חוזק הכו

מתפיסתו הסובייקטיבית לגבי נורמות התנהגותיות בקרב מכריו , האדם כלפי ההתנהגות

(Social norms) , ומיכולת השליטה הנתפסת שלו בהתנהגותו(Perceived behavioral 

control). NAT חברתיים -מייחסת חשיבות גם למניעים פרו(Pro-social) תנהגותבה .

עדיין יש להן בסיס חזק , ולא הכלכלה, למרות שתיאוריות אלה התפתחו בתחום הפסיכולוגיה

חלק גדול מההתנהגויות , יחד עם זאת. מתוכננת ומוכוונת מטרה, של התנהגות רציונלית

( ולשנות)בין היתר קשה להסביר . האנושיות איננו ניתן לתיאור באמצעות עמדות וכוונות

או , ים אלה התנהגויות לא מתוכננות כמו התנהגויות הנובעות מתוך הרגלבאמצעות מודל

ואין הן מאופיינות בתהליך הכרתי ושכלתני , שאין בבסיסן כוונות, התנהגויות אימפולסיביות

 .ולעתים אמוציונאלית, "אוטומטית"אלא בהתנהגות 

  

                                                           
11
, בשעת שיא 5.0 -ל 5.6אלסטיות המחיר של הביקוש לנסיעה ברכב פרטי היא בין , Oum et al. (1990)פ "ע ,למשל 

אלסטיות המחיר של , לעומת זאת. ערכי האלסטיות לנסיעה בתחבורה ציבורית דומים. בשעת שפל 6.6 -ל 5.0ובין 
 "(.ביקוש גמיש)" 6פנאי ברכבת ובמטוס הן מעל הביקוש לנסיעות 



 אראל אבינרי -תחבורה מקיימת
 

  
 
 

19 
 

 יישום תובנות מכלכלה התנהגותית בפיתוח כלים לשינוי התנהגות 1.1

הוא , אחד הממצאים המפתיעים המתגלים במחקרים של פסיכולוגים וכלכלנים התנהגותיים

והשימוש בו הם , הקושי בו נתקלים בני אדם בעת עיבוד מידע הנדרש לקבלת החלטות

בצורה , םהמובילים אותם לבצע בחירות שאינן אופטימליות עבור" קיצורי דרך" -עושים ב

בעיקר בפסיכולוגיה , מתחומי מדעי ההתנהגות מחקרים עדכניים. עקבית ושיטתית

חושפים בפנינו תובנות חדשות על , קוגניטיבית ובתחום המתפתח של כלכלה התנהגותית

בעיקר מתאוששת ההכרה כי התנהגות אנושית . הגורמים המשפיעים על התנהגות אנושית

; בוד מידע עובדתירציונאליים של עי-ידי תהליכים לוגיים-איננה מאופיינית באופן בלעדי על

שלא , במקביל מושפעת ההתנהגות ממאפיינים קונטקסטואליים של סביבת קבלת ההחלטות

כך ". אוטומטי"ושאנו נוהגים להתייחס אליהם באופן , תמיד אנו מודעים אליהם באופן מלא

אנו מושפעים ; המכוונות אותנו כלפי התנהגויות רצויות ברירות מחדללמשל אנו מושפעים מ

 הטרמהואנו מושפעים מ; המעצבות את בחירותינו והתנהגויותינו יאציות רגשיותאסוצמ

(priming )- כאשר אנו עומדים , באופן כללי. הפעלה של ייצוגים בזיכרון לפני ביצוע פעולה

על מאפייניהן , אנו מושפעים לא רק מסט החלופות המוצגות לנו, לפני בחירת חלופה

 . לופותאלא גם מאופן הצגת הח, הפיזיים

ויישומים של , "משונות"לאחרונה נחשף הציבור הרחב להסברים של התנהגויות כלכליות 

בין היתר (. לאו דווקא כלכליים)כלכלה התנהגותית להסבר קבלת החלטות במגוון הקשרים 

, בפרסי נובל לכלכלה( כמו דניאל כהנמן)תרמו לכך זכייתם של מספר חוקרים מהתחום 

, ((Nudge’ Thaler and Sunstein, 2008‘ביניהם   –ים פופולריים ופרסומם של מספר ספר

‘Predictably Irrational’ (Ariely, 2008) ,‘Irrational Exuberance’ (Shiller, 2000) ,ו- 

'Thinking, Fast and Slow' (Kahneman, 2011) .רציונליות -ייתכן ועניין הציבור באי

כמו קריסת שוק המניות )ותם של שווקים פיננסיים בקבלת החלטות נבעה בין היתר מהתנהג

המדגימים כי לא רק הדיוטות מוגבלים , והמשבר הכלכלי הגלובלי הנוכחי( 8019-ב

העומדים , אלא גם מומחים לקבלת החלטות, בעת קבלת החלטות הרציונאליתבחשיבתם 

 .(Avineri, 2012)בראש ארגונים פיננסיים וממשלתיים 

קוגניטיביים מצביעים על כך שקיימות במוח מספר מערכות מתמחות מחקרים על תהליכים 

אך התקשורת הפנימית , הפועלות במקביל זו לזו, בעיבוד מידע מהסביבה ובקבלת החלטות

מצאו חוקרי מוח ופסיכולוגים , בפרט. (Fodor, 1983)בין מערכות אלה היא מוגבלת 

 ,Epstein)קוגניטיביים כי המוח מתפקד כאילו קיימות בו שתי מערכות המקבלות החלטות 

-סטראוטיפים ואותות תת, העושה שימוש ברגשות, האחת מהירה ואוטומטית: (1994

 העושה שימוש בחישוב והסקה, והשנייה מערכת איטית, (Automatic system)הכרתיים 

 -ו' 1מערכת 'דניאל כהנמן מכנה אותן בהתאם . (Reflective system)רציונלית -לוגית

אחראית על עיבוד של תכני  2מסתבר כי בזמן שמערכת (. (Kahneman, 2011' 2מערכת '

שיטתיים ' אלגוריתמים'ומיישמת לשם כך , (Information content)המידע העובדתי 

המעבדת את הקשרי המידע , 8י מערכת "ע מתרחש תהליך מקביל, ורציונאליים

(Information context),  למשל הסביבה הוויזואלית )שלא תמיד רלבנטיים לקבלת ההחלטה

אנשים . ועושה שימוש ברגשות ותחושות, בעיבוד המידע" קיצורי דרך"מיישמת , (של המידע

להודעה  ,למשל. ולא רק מהמידע העובדתי –מושפעים מהאופן שבו מידע מוצג להם 

כהנמן . מעבר למידע הטקסטואלי והנומרי שנמסר בה, הצבועה באדום יהיו קונוטציות נוספות
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הרבה יותר ממה , טוען כי לאפקטים קונטקסטואליים קיימת השפעה ניכרת על התנהגות

 (. (Kahneman, 2011שבדרך כלל נוהגים לייחס אליהם 

 

 התנהגויות מקיימותכלכלה התנהגותית ומדיניות ציבורית לעידוד  1.2

במסגרת התחום המתפתח של כלכלה התנהגותית נבחנו בעשורים האחרונים גישות 

להסביר את ההטיות העקביות של מקבלי החלטות ממודלים של התנהגות המחפשות 

מאלה , שנצפו בתנאי מעבדה ובניסויי שטח, ההטיות של התנהגויות אלה. רציונלית-כלכלית

ועשויות לשמש לא רק בניבוי , לחיזוי( באופן חלקי)ניתנות , ייםהמתקבלות ממודלים רציונל

גישה לעיצוב מדיניות ממשלתית התומכת בשינוי . התנהגויות אלא גם בשינוי התנהגויות

 ’Libertarian Paternalism‘ -שהתפתחה מתוך כלכלה התנהגותית היא ה התנהגויות

(Thaler and Sunstein, 2003) , רך פטרנליזם'המכונה גם' (Soft Paternalism) . בהתאם

באופן שישפר את  יםעל הממשל לחתור לשינוי התנהגויות התושב, לפילוסופיה פוליטית זו

י הציבור הרחב כניסיון לצמצם את אפשרויות הבחירה שלהם "אך שלא ייתפס ע, רמת חייהם

התנהגות  הגישה דוגלת בהשפעה על(. גם אם הוא כולל אפשרויות לא רצויות ואף מזיקות)

למשל התנהגות )תוך יצירת שינויים קונטקסטואליים המדגישים את ההתנהגות הרצויה 

 . 8כלומר בעיצוב הסביבה באופן שמשפיע על מערכת , (מקיימת

 ,.Asymmetric Paternalism)) ,(Camerer et al 'סימטרי-פטרנליזם א'גישה זו מכונה גם 

ות אצל אלה המבצעים התנהגויות המזיקות היות והיא מעודדת התנהגויות רצוי, (2882

אך איננה משנה את התנהגויותיהם של אלה שכבר מבצעים התנהגויות , לעצמם או לחברה

 . התומכות ברווחה אישית וחברתית

ועם גישת הפטרנליזם הרך לשינוי , אחד המושגים המתקשרים עם כלכלה התנהגותית

באופן  Thaler and Sunstein (2008, p.6)י "מושג שהוצג ע – Nudge -הוא ה, התנהגות

 :הבא

Nudge  ארכיטקטורת הבחירה"הינו אספקט כלשהו של "(Choice Architecture),  המשנה

או לשנות , מבלי לצמצם עבורם חלופות בחירה, את התנהגות האנשים באופן שנצפה מראש

 . באופן משמעותי את העלויות והמחירים של חלופות אלה

 :Hausman and Welch (2010, p. 126)י "נה עהגדרה נוספת נית

Nudges  הינם דרכים להשפיע על בחירה מבלי לצמצם את מרחב הבחירה או להפוך

. סנקציות חברתיות וכן הלאה, מאמץ, חלופות קיימות לבעלות עלות גבוהה במונחי זמן

 .השימוש בהם מתבסס על שימוש בפגמים באופן קבלת ההחלטות של האדם

העושה שימוש בעיצוב הקונטקסט של , (Choice Architecture) ת הבחירהארכיטקטור

 Thalerי "הינו קונספט שהוצע ע, על מנת להביא לשינוי התנהגותי, סביבת קבלת ההחלטות

& Sunstein (2008)  בספרם'Nudge' , ומדגימה כיצד שינויים קונטקסטואליים קלים בעיצוב

ובכך להחליף , שינויי התנהגותבעשויים לתמוך  (כלל שולית-שעלותם היא בדרך)הסביבה 

י מקבלי "גישה זו נתפסת ע. לשינוי התנהגות" קשות"או לפעול במקביל אל שיטות , את

 ,Avineri & Goodwin)מה שגרם לפופולאריות שלה בקרב ממשלים , החלטות כזולה יחסית

, כמו חיסכון באנרגיהואף חלחל אל מגוון תחומים מעשיים ועיצוב מדיניות בנושאים  (2010

 . והתנהגויות מקיימות, קידום אורח חיים בריא
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 ,.Dolan et al)כלכלה התנהגותית הופכת להיות גורם מרכזי בעיצוב מדיניות בבריטניה 

 The Behavioural Insights)צוות התובנות ההתנהגויות במשרד הקבינט הבריטי . (2010

Team) ,יחידת ה"המכונה גם , יוויד קמרוןד, הזוכה לתמיכתו של ראש הממשלה- Nudge "

מיישם תובנות של מחקר אקדמי בכלכלה התנהגותית ופסיכולוגיה בתחומי מדיניות ציבורית 

הם טוענים כי תובנות בתחום שינויי התנהגות עשויות להביא לשיפורים . 12ושירות ציבורי

ובעלות זולה , יבוריתמשמעותיים בהגעה ליעדים מאשר כלים קונבנציונליים של מדינות צ

 Dolan)אותו חיברו  MINDSPACE -ח ה"דו. (Dolan et al., 2010)יותר באופן משמעותי 

et al., 2012), נשען רבות על עבודותיהם של כלכלנים התנהגותיים ובעיקר על גישת ה- 

Nudge  (2008)של Thaler & Sunstein . שם המסמך נגזר מראשי התיבות של תשעה

ארד טאלר משמש 'ריצ. ים של אפקטים בהם נעשה שימוש לשינוי התנהגויותסוגים מרכזי

גם בממשל האמריקאי בראשות ברק אובמה מיושמות גישות . ל"כיועץ עבור הצוות הנ

Nudge מונה קארל  2882 -ו 2880בין השנים . לקידום מטרות ויעדים של מדיניות פנים

אזורי ומקומי במספר מדינות , מקומי גורמי ממשל. בבית הלבן OIRA13לאדמיניסטרטור של 

 New South Wales -דנמרק ו, הולנד, ביניהם צרפת, Nudgeמגלים עניין גובר בגישות 

במהלך אותו מוביל כיום , לאחרונה חלה התעניינות גם במדינת ישראל בנושא(. אוסטרליה)

 .המשרד להגנת הסביבה

 

נית לעידוד תחבורה עירו MINDSPACE -שימוש במודל ה. 2
 מקיימת

 MINDSPACE -תובנות התנהגותיות ומסגרת ה 2.0

ארגז כלים "את המסמך  (DfT, 2011)לפני כשנתיים פרסם משרד התחבורה הבריטי 

 -העושה שימוש במסגרת ה (Behavioral Insights toolkit)" לתובנות התנהגותיות

MINSPACE יות שפותחה במשרד הקבינט הבריטי ובממצאים מתחום חקר התנהגו

הדעת -נסמך בין היתר על חוות, דעת זאת-לו תרם מחבר חוות, מסמך זה. תחבורה

 י צוות של עשרה מומחים לשינוי התנהגות"י משרד התחבורה הבריטי והוכנה ע"שהוזמנה ע

 Avineri and Goodwinצריכת אנרגיה ובריאות הציבור בראשות , בתחומי תחבורה מקיימת

המיועד לאלה האחראים , וידידותי למשתמש" קל לעיכול"יך ארגז הכלים מספק מדר. (2010)

מהלך זה ; הן במשרד התחבורה והן מחוצה לה, על פיתוחה ויישומה של מדיניות תחבורתית

, תחבורהו ה והגדלת סמכויותיו בתחומי תכנוןחל על רקע העצמת השלטון המקומי בבריטני

ומהמגזר השלישי ביזמויות ועל רקע מדיניות הממשלה לשלב גורמים מהמגזר הפרטי 

י ראש הממשלה "שהוצגה ע Big Society -גישת ה)להשגת יעדים חברתיים מקיימים 

תיאורטיים והממצאים הבמדריך זה קישורים אל חלק מהמודלים (. דיוויד קמרון, הבריטי

נכון לרגע )ואף האחרון , זהו כנראה הניסיון הראשון. האמפיריים המוזכרים בחוות דעת זאת

של ממשלה כלשהי ליצור מסגרת עבודה שיטתית ליישומן של תובנות מתחום כלכלה , (זה

 .התנהגותית בעידוד תחבורה מקיימת על מנת להשיג יעדי קיימות ממשלתיים

                                                           
12

 https://www.gov.uk/government/organisations/behavioural-insights-team  
13

 Office of Information and Regulatory Affairs 

https://www.gov.uk/government/organisations/behavioural-insights-team


 אראל אבינרי -תחבורה מקיימת
 

  
 
 

22 
 

קיימת התעניינות הולכת וגוברת בשימוש בתובנות מתחומי הכלכלה ההתנהגותית ומדעי 

. ולעידודן של התנהגויות מקיימות, התנהגות ההתנהגות באופן כללי בעיצובם של כלים לשינוי

נציג מספר דוגמאות מניסיונן של ערים ברחבי העולם , למרות שהיקף היישום מצומצם יחסית

בשילובן של תובנות מתחום הכלכלה התנהגותית בתכנון ועיצוב הסביבה העירונית 

 . רוב הדוגמאות הינן בהקשר תחבורתי שנראה שזוכה לעניין. המקיימת

י משרד הקבינט "יוון שהמסגרת השיטתית היחידה שפותחה עד כה היא זו שהוצגה עמכ

ייערך הדיון בכלים לשיטות התנהגות , י משרד התחבורה הבריטי"ובהמשך אומצה ע, הבריטי

 -פ מסגרת ה"יש לזכור כי לא כל ההיבטים של שינוי התנהגויות ע. בהסתמך על מסגרת זו

MINDSPACE ובחלקם גם הרקע , קשר של תחבורה עירונית מקיימתזכו ליישום מעשי בה

שיישומם , על כן יש לראות בדוגמאות אלה מקורות השראה בלבד. התיאורטי הינו מוגבל

והוכחת יעילותם להשגת יעדים מקיימים מותנית במחקרי הערכה , דורש מחקרים מעצבים

 .שיטתיים

תרבותיים ופוליטיים לא ניתן לייבא כל , גיאוגרפיים, כן יש לזכור כי בשל הבדלים כלכליים-כמו

לפני יישום של שיטה נדרשת . ל גם אם זו יושמה בהצלחה יחסית"גישה לשינוי התנהגות מחו

התאמתה לסביבה הישראלית ובחינת השפעתה הפוטנציאלית על סקטורים ואוכלוסיות 

 .נושא זה נדון בסיום הפרק. ייחודיים לישראל

גימים את כל אחד מתשעת הסוגים המרכזים של אפקטים הסעיפים הבאים של מסמך זה מד

 -פ גישת ה"בהם נעשה שימוש לשינוי התנהגות הציבור במסגרת כלי מדיניות ממשלתית ע

MINDSPACE .2 'טבלה מסתיאור תמציתי של תשעת האפקטים מובא ב. 

 

  Messenger מעביר המסר אנו מושפעים במידה רבה ממי שנבחר להעביר את המסר

בות ההתנהגותיות שלנו לתגמולים מושפעות מקיצורי התגו

 לייםאדרך מנט

  Incentivesתגמולים

 Normsנורמות  אנו מושפעים במידה רבה ממה שאחרים עושים 

 Defaultsברירות מחדל  אנו נוטים לקבל חלופות שנקבעו עבורנו מראש

, יוצאי דופן, אנו מפנים תשומת לב אל גירויים שהם פשוטים

 .רלבנטיות עבורנוובעלי 

 Salience בולטות

 Primingהטרמה  הכרתיים-הבחירות שלנו מושפעות מאותות תת

 Affect רגש אסוציאציות רגשיות מעצבות את ההתנהגות שלנו

ולנהוג , אנו מנסים להיות עקביים עם הבטחות שניתנו בציבור

 בהתאם

 Commitmentsהתחייבויות 

 Egoאגו  הרגיש טוב יותר לגבי עצמנואנו מתנהגים באופן שגורם לנו ל

 MINDSPACE -פ גישת ה"ע, אפקטים של קונטקסט על שינוי התנהגות: 5' טבלה מס

Dolan et al. (2010) and Dolan et al. (2012). 
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 Messengerמעביר המסר  2.4

כך למשל אנו . אנו מגיבים לא רק לתכני המסר אלא מושפעים גם ממי שנבחר להעביר אותו

החשיבות  .(Dolan et al., 2010)י מומחים "יחסים חשיבות רבה יותר למידע הנמסר עמי

 תהא)המיוחסת למידע תלויה רבות בתגובה אוטומטית שיש לנו אל הסמכות הנתפסת 

, כך למשל. (Dolan et al., 2010, 2012)של מעביר המסר ( פורמלית או בלתי פורמלית

 PTP -פוקדים את תושבי העיר במסגרת הה (Travel advisors)ליועצי הנסיעות 

(Personal travel plan) י לוגו המופיע "ם מזוהים עהו" תלבושת אחידה"כלל -קיימת בדרך

קיימת גם עדות לכך שאנשים . הן על בגדיהם והן על מסמכי התכנית המוגשת לתושב

. (Durantini et al., 2006)י מי שיש לו תכונות דומות לשלהם "מגיבים יותר למידע הנמסר ע

למשל אנו נוטים להתעלם ממסר המועבר ; אנחנו גם מושפעים מרגשות כלפי מעביר המסר

מכאן אנו מניחים כי יש חשיבות לתכונותיהם . (Cialdini, 2007)י אדם אותו איננו מחבבים "ע

. הנתפסות של האנשים והארגונים המוסרים לנו מידע על התנהגויות תחבורה וכיצד לשנותן

אקונומי נמוך רגישים יותר למאפיינים דמוגרפיים -ם מקבוצות המשתייכות למדרג סוציואנשי

מעמד , מוצא אתני, גיל, למשל מין)והתנהגותיים של מוסר המידע הדומים לאלה של מקבלו 

גישה זו עמדה בבסיס מספר ניסיונות לקדם (. מאפיינים תרבותיים ומקצוע, חברתי וכלכלי

מתוך " מאפיינים"לעתים תוך גיוס נציגים  –ם במספר ערים בבריטניה אורח חיים עירוני מקיי

נדה המקיימת במקום מגוריהם ובמסגרת הקהילה אליה הם 'הציבור לייצג את האג

 .משתייכים

 

  Incentivesתגמולים  2.1

תגמולים כספיים . מנטאלייםהתגובות ההתנהגותיות שלנו לתגמולים מושפעות מקיצורי דרך 

נאי השוק ופועלים בצורה תמצד אחד הם משנים את ; דרכים לשינוי התנהגות פועלים בשתי

; (בהתאם לתיאוריה הכלכלית המקובלת)דומה לשינויי מחיר המשפיעים על ביקוש והיצע 

מצד שני יש לתגמול אפקט פסיכולוגי על האדם והוא נתפס כפרס היוצר מסר של עידוד או 

להם הוצע , מניסוי שנערך בהולנד נראה כי נהגים. (מקיימת)תמיכה בביצוע התנהגות רצויה 

אכן נמנעו מנסיעה , אם יימנעו בנסיעה בדרכים עמוסות בשעות שיא( סמלי)תגמול כספי 

אמצעי הנסיעה והיו אף כאלה שנמנעו לחלוטין , או ששינו את עיתוי הנסיעה, בכבישים אלה

השפעת תגמול כספי על בישראל נערך לאחרונה ניסוי דומה לבחינת )מביצוע הנסיעה 

 (. הימנעות מנסיעה בתנאי גודש

תגמולים , פ ממצאים המתוארים בעבודותיהם של כלכלנים התנהגותיים"ע, יחד עם זאת

כאשר ניתנים תגמולים כספיים תמורת , כך למשל. כספיים עלולים לשדר לעתים מסר הפוך

התנהגויות אלה בשל אותם אזרחים שכבר מבצעים , ביצוע התנהגויות מקיימות רצויות

תת ההתנהגות ראות בהם עלבון וכמניע להפחל מניעים חברתיים וסביבתיים עלולים

י נורמה חברתית נתפסת "קשירת תגמול כספי לפעילות המאופיינת ע, באופן כללי. המקיימת

 Heymen)ממילא התנהגויות מקיימות ( ומבצעים)כמזיקה עבור אותם אלה המונעים לבצע 

and Ariely, 2004) . המוטיבציה שלהם עלולה לפחות כתוצאה מהחדרת תגמולים כספיים

אם , כאשר מוצע תגמול כספי לעידוד התנהגות המתבצעת ממילא, באופן כללי. למשוואה

 .(Ariely et al., 2009)יפחת ביצוע ההתנהגות , התשלום הזה נתפס כנמוך או בלתי ראוי
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 ,Gneezy and Rustichini)ן ילדים בישראל בהקשר זה מעניינות תוצאות ניסוי שנערך בג

הוצע , מנת להפחית את המקרים בהם מאחרים הורים לאסוף את ילדיהם מהגן-על. 2000)

מכיוון , שיטה זו גרמה להגדלה ניכרת של איחורים. על ההורה באירוע מעין זה" קנס"

חדשות  החליפו אותן בנורמות, י נורמות חברתיות"שעד כה היו מונעים ע, שההורים

הינו איתות לכך שהפעילות היא , במקרה זה הקנס, המחיר –י מחירים "הנקבעות ע

תגמולים הניתנים על מנת לעודד התנהגויות , באותו אופן. נורמטיבית ואף מתומחרת

 .מקיימות עלולים להשפיע באופן שלילי על התנהגויותיהם המקיימות של תושבים

  

 Normsנורמות  2.2

אנו מושפעים מנורמות , או יותר מדויק. דה רבה ממה שאחרים עושיםאנו מושפעים במי

תפיסה של האדם לגבי ציפיות חברתיות נורמטיביות , (subjective norms)סובייקטיביות 

אמונותיו לגבי המידה בה מקבלת החברה את ההתנהגות אותו הוא ; ולחצים חברתיים עליו

י "יסע בתחבורה ציבורית דבר זה ייתפס עאם אדם סבור כי אם י, כך למשל. מתכוון לבצע

, כפעילות אותה לא רצוי שהוא יבצע( קולגות, חברים, קרובי משפחה)אנשים החשובים לו 

גם אם עמדותיו לגבי השימוש בתחבורה , הוא עשוי להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית

 .ה ציבוריתציבורית הן חיוביות והוא מודע ורואה חשיבות בתועלות המקיימות של תחבור

לא תמיד אנו מודעים לכך שאנו מושפעים מנורמות חברתיות ומהתנהגותם של אחרים 

(Chartrand and Bargh, 1999) . 8' מערכת מס"במקרים אלה ניתן להפעיל גירויים על "

 .מנת לעודד אורח חיים מקיים-למשל על

זו האחרונה איננה  כאשר ,אחת הדרכים לשינוי התנהגות היא שינוי הנורמה הסובייקטיבית

ב "דוגמא לכך היא קמפיין במדינת מונטנה בארה. תואמת לנורמה החברתית האובייקטיבית

מטרתו של הקמפיין (. 2 'איור מסראה )לעידוד השימוש בחגורות בטיחות ברכב פרטי 

מהאזרחים משתמשים  48%כי רק , הייתה לתקן את הנורמה הנתפסת בקרב הציבור

 Linkenbach and)ות הקמפיין עלה השימוש בחגורות בטיחות בעקב. בחגורת בטיחות

Perkins, 2003.) 

 

 שימוש בנורמות חברתיות לשינוי התנהגות: 5' איור מס

'MOST of Us Wear Seatbelts Campaign’ (Montana) 
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-of-safety/2010/most-gallery/traffic-http://www.mostofus.org/projectImage source: 

2003/-2002-campaign-seatbelts-wear-us%C2%AE 

 

 Defaultsברירות מחדל   2.1

ופות אפילו אם קיימות בנמצא חל, אנו נוטים לקבל חלופות שנקבעו עבורנו מראש

על כן ניתן לעצב חלופות . (Samuelson and Zeckhauser, 1988)אטרקטיביות יותר 

כברירות מחדל ובכך ( אותן חלופות המובילות להתנהגות מקיימת יותר)בחירה מסוימות 

בהקשר זה מוכרת הצלחתן של תכניות לתרומת . י תושבים"להגדיל את הסבירות כי ייבחרו ע

ן ברירת המחדל הוגדרה כהסכמתו של האזרח לתרום איברים בה –איברים ברחבי העולם 

תרומת איברים הוגדרה -לעומת הצלחתן המועטה משמעותית של תכניות בהן אי, לאחר מותו

בכל מקרה שינוי ברירת המחדל איננו . (Johnson and Goldstein, 2003)כברירת המחדל 

רבות על  ירת המחדל משפיענראה כי עיצוב בראך בכל זאת , גורר מאמץ רב מצד האזרח

לעיצוב ברירות מחדל נמצאה אפקטיביות בהשפעה על . הבחירה והופך אותה לאפקטיבית

על פני מקורות אנרגיה " ירוקים"אורח חיים מקיים למשל העדפת שימוש במקורות אנרגיה 

דוגמא נוספת לשימוש בברירות מחדל . (Pichert and Katsikopoulos, 2008)אחרים 

 י עיצוב מערכת המידע הלאומית של ממשלת בריטניה "עירוניות מקיימת מודגמת עלעידוד 

(Transport Direct) המסייעת לו בתכנון , למסירת מידע תחבורתי למשתמש בדרך

במסכי הבחירה של מערכת המידע מסומנת הנסיעה בתחבורה . של נסיעותיו אופטימאלי

באופן זה נמסר . תמש לא סימן אותהגם אם המש –ציבורית כחלופה לנסיעה המתוכננת 

גם אם מלכתחילה לא התעניין , למשתמש מידע על אפשרויות נסיעה בתחבורה ציבורית

 .במידע זה או לא הייתה בכוונתו לבצע נסיעה בתחבורה ציבורית

 

 Salienceבולטות  2.1

ת ההתנהגות שלנו מושפעת רבות מגורמים המפנים את תשומת לבנו כלפי בחירות מסוימו

(Kahneman and Thaler, 2006) .אנו מפנים תשומת לב על גירויים שהם פשוטים, בפרט ,

, פשטות הגירוי הינה עקרון חשוב. (Dolan et al., 2012)ובעלי רלבנטיות עבורנו , יוצאי דופן

כך . היות וקיים סיכוי גדול יותר שתשומת הלב שלנו תופנה אל גירוי שקל לנו לזהותו ולהבינו

תמך בהפחתת  (Smart meter reading)השימוש במוני חשמל ואנרגיה חכמים , למשל

 .(Darby, 2006) 80%עד  0%צריכת החשמל בקרב תושבים בסדר גודל של 

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מתכנני ומעצבי מערכות התחבורה העירוניות היא 

בהקשר זה בחנו . המות פחותיצירת משוב ויזואלי וקונטקסטואלי שיצביע על החלופות המז

Waygood and Avineri (2888) ,ומצאו , מספר פורמטים למסירת מידע על פליטות פחמן

למשל מספר עצים )כי כל סוג של פורמט העושה שימוש במידע ויזואלי או קונטקסטואלי 

על " יבש"הינו אפקטיבי יותר מהצגת מידע ( הנדרשים לנטרול השפעת הפליטות מהנסיעה

 (. משקל)ת של גזי חממה הנפלטים מנסיעה זו ביחידות פיזיקליות הכמו

עוד דוגמא לבולטות היא שימוש בסימונים על הקרקע על מנת להניע תושבים ללכת ברגל 

מנת להגיע באופן -או ללכת בכיוונים מסוימים על, השגה-לעבר יעדים מסוימים שהם ברי

מביאים דוגמאות  5-7איורים . עבורם אפקטיבי ליעד ולהפוך את ההליכה יותר אטרקטיבית

http://www.mostofus.org/project-gallery/traffic-safety/2010/most-of-us%C2%AE-wear-seatbelts-campaign-2002-2003/
http://www.mostofus.org/project-gallery/traffic-safety/2010/most-of-us%C2%AE-wear-seatbelts-campaign-2002-2003/
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דוגמא נוספת לשימוש בעקרון . לסימונים עבור הולכי רגל העושים שימוש בעקרון הבולטות

הבולטות על מנת לקיים אורח חיים עירוני מקיים היא בעיצובן של עקבות נעליים ירוקות 

י "ה האורבנית עפרויקט שהביא לשיפור בשמירה על ניקיון הסביב, המובילות אל פחי אשפה

 .אורח ברחובות קופנהגן-עוברי

 

 

 רגל -שימוש בעקרון הבולטות להכוונת הולכי: 0-4' איורים מס

Paddington, London. Images source: pictures taken by Erel Avineri 

 

 

 

 אביב-רגל בתל-שימוש בעקרון הבולטות להכוונת הולכי: 9' איור מס

Images source: pictures taken by Erel Avineri 
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 Primingהטרמה  2.1

שימוש ; הכרתיים המעוררים זיכרונות אסוציאטיביים-הבחירות שלנו מושפעות מאותות תת

. מסוג זה עשויים לכן לתרום לשינוי התנהגות תהכרתיים העושים שימוש באותו-במסרים תת

יושמו בעיצובה , תנהגותי מחקר ממדעי הה"גם אם אינן נתמכות באופן ישיר ע, אלותובנות 

כך למשל אלמנטים . של הסביבה האורבנית בכלל ובעיצוב הסביבה התחבורתית בפרט

כמו גם , צורות גיאומטריות ומבנים טופולוגיים, בעיצוב הרחוב עושים שימוש בצבעים

בתאורה על מנת לסמן לנהג כי הוא נמצא באזור מגורים ועליו להפחית בהתאם את מהירותו 

בו מודגמת הטרמה  1' איור מסלמשל  ורא. תשומת לב רבה יותר לסובב אותוולהפנות 

, שינוי בצבע ובמרקם הכביש, שינוי צמחיה, שימוש בשערים: בעיצוב בסביבה העירונית

, פתרונות מסוג זה הינם אפקטיביים למיתון תנועה. שינויים גיאומטריים במבנה הכביש

 .ופאיותוהשימוש בהם רווח במספר רב של ערים איר

, שם, מגיעה מהעיר שיקגו, Thaler and Sunstein (2008)י "המובאת ע, דוגמא מעניינת

ולאחר ששיטות קונבנציונליות לא , מנת להפחית את מהירויות הנסיעה בקטע כביש מסוכן-על

קטע הדרך נצבע בפסים (. 9' איור מס ורא)השתמשו בעקרון ההטרמה , הוכחו כאפקטיביות

ר אשליה של הגברת מהירות צמה שיו, כאשר המרחק ביניהם הולך ומתקצרלבנים אופקיים 

 Speed Reduction)יעילותם של פסים להפחתת מהירות . וגורם לנהג להאט, הנסיעה

Markings, SRMs) אוסטרליה , אלא גם במגוון מחקרים בסין, הוכחה לא רק במקרה זה

 (. Arnold and Lantz, 2007; Ding et al., 2013)זילנד -וניו

 

 

 

 בריטניה, שימוש בעקרון ההטרמה למיתון תנועה בבריסטול: 1' איור מס

Image source: picture taken by Erel Avineri 
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 ב"ארה, שימוש בעקרון ההטרמה להפחתת מהירויות נסיעה בשיקגו: 0' איור מס

Image source: http://nudges.org/?s=lake+shore+drive  

 

שם , בריטניה, שימוש דומה בעקרון ההטרמה להפחתת מהירויות נסיעה נעשה בנורפולק

(. 01' איור מס ורא)נשתלו עצים במרחקים הולכים וקרבים עם ההתקרבות לאזורים עירוניים 

 .(King and Chapman 2010)גם כאן נמצאה במחקר הערכה הפחתה במהירויות הנסיעה 

 

 

 
 

 בריטניה, בנורפולקשימוש בעקרון ההטרמה להפחתת מהירויות נסיעה : 88' איור מס

Image Source: King and Chapman (2010). 

 

http://nudges.org/?s=lake+shore+drive
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 אסוציאציה רגשיתדרך )בעיצוב הרחוב העירוני ניתן להחדיר אלמנטים המשפיעים , כך למשל

הפחתת , (traffic calming)עה על מיתון תנו( מושגים המוסברים בהמשך, הטרמהאו 

 . מהירויות נסיעה והתחשבות במשתמשי דרך אחרים

 

 Affectרגש  2.1

צלילים ומאורעות מעצבות את , תמונות, סמלים, אסוציאציות רגשיות כתגובה למלים

. לעתים התגובות שלנו לאסוציאציות רגשיות הן אוטומטיות ומהירות. ההתנהגות שלנו

עוררים אסוציאציות רגשיות עשוי להשפיע על תהליך קבלת עיצובם של אלמנטים המ

בה נערכו ניסיונות לעצב את ( 00 'איור מס ורא)דוגמא לכך מובאת מהולנד . טותהחל

ספר וגני ילדים באופן המאותת לנהג כי זהו מקום בו ילדים -הסביבה התחבורתית של בתי

או מזהה כי הוא , בילדים במקוםגם אם באותו רגע אין הנהג מבחין , עשויים להיות נוכחים

השימוש בצבעי פסטל ועיצוב של דמויות ידידותיות עושה שימוש הן . ספר-נמצא בקרבת בית

 .ומעורר תחושת אמפטיה שיש לנו כלפי ילדים, בעקרון ההטרמה והן בעקרון הרגש

 

 
 שימוש בעקרון ההטרמה ובעקרון הרגש למיתון תנועה בהולנד: 88' איור מס

Image Source: http://www.xtnt.nl/upload/Rapportonbewusteinvloedendefinitief250120132.pdf  

 

 Commitmentsהתחייבויות  2.9

אפילו . ולנהוג בהתאם, ידנו בציבור-אנו מנסים להיות עקביים עם הבטחות שניתנו על

הפעולה הפשוטה של התחייבות כתובה לביצוע התנהגות מסוימת מגבירה את הכוונה ואת 

הנפגשים , כך למשל פגישות קבוצתיות המוגבלות במספר המשתתפים. הביצוע של הפעולה

http://www.xtnt.nl/upload/Rapportonbewusteinvloedendefinitief250120132.pdf
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אפקט )הן הזדמנות לייצר מחויבויות של המשתתפים לשינויי התנהגות , באופן תדיר

או " שומרי משקל"למשל , דוגמא ליישום הן קבוצות תמיכה(. מות חברתיותהמתקשר עם נור

תושבים . EcoTeams -בהקשר זה כדאי לציין את גישת ה". אלכוהוליסטים אנונימיים"

מקיימים מפגשים ( כ כאלה הנמצאים באותה סביבה גיאוגרפית"בד)מאותה קהילה עירונית 

תחבורה , מחזור, למשל צריכת אנרגיה)שרים תקופתיים בנושא אורח חיים מקיים במגוון הק

א הממד וה, שנבחנה במספר ערים אירופאיות ,אחד מגורמי ההצלחה של גישה זו(. מקיימת

 Nye)המאפשר הצהרת כוונות בפני המשתתפים האחרים הנתפסות כהתחייבויות  ,החברתי

and Burgess, 2008). 

 

 Egoאגו  2.01

את העיקרון הזה ניתן להדגים . יש טוב יותר לגבי עצמנואנו מתנהגים באופן שגורם לנו להרג

י הישגיות ותחושות "ומונעים ע, באמצעות תחרויות או השוואות אותן אנו עורכים עם אחרים

נוער עושות -כך למשל תכניות חינוכיות להגברת התנהגויות בטוחות בדרכים בקרב בני. אגו

יוצרת מוטיבציה בקרב משתתפי  ,(פייםלא כס)הבטחת תגמולים  :שימוש ברכיבים תחרותיים

 .(Houston et al., 2010)התכנית ומגבירה התנהגויות בטיחותיות 

עקרון זה הינו אחד העקרונות שיושמו בעיצוב פלטפורמת מידע על תחבורה עירונית מקיימת 

אך " ירוקות"ערים רבות מנסות להיות . של האיחוד האירופי CATCHבמסגרת הפרויקט 

הן באופן מוחלט והן באופן יחסי לעומת ערים  –ודעות על הזיהום אותו הן מייצרות כמה מהן י

ל ניתח את פליטות גזי החממה "המחקר הנ. לא כלום –לרוב התשובה היא ? אחרות

בעקבות המחקר התקבלו לראשונה (. 04' איור מסראה )בחתך עירוני , הנובעות מתחבורה

 ,.Waygood et al)ערים אירופאיות  808 -נתונים על פליטות הפחמן מתחבורה של כ

בה יש מרוויחים ומפסידים תורם " טבלת ליגה"נמצא כי אופן הצגת המידע בצורת . (2013

. המוניציפאליתלהגברת המוטיבציה הן בקרב תושבים והן בקרב מקבלי החלטות ברמה 

פיק בהנעת על פליטות מתחבורה אינו אפקטיבי מס" יבש"מידע שכיוון לנושא זה חשיבות 

 .אנשים כלפי התנהגות מקיימת
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אך בסיס הנתונים מאפשר לזהות את הערים שמהן ניתן , אמנם ישראל איננה כלולה בסקר

ות מספר בסיס השוואה עשוי להי, כך למשל. אולי ללמוד כיצד להגביל את פליטות הפחמן

טבעת "התגוררו ב 2882בסוף שנת , לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התושבים בכרך

פ "ע. איש 088,888 -כ, גן וגבעתיים-הכוללת גם את רמת, אביב-של מחוז תל" הפנימית

בורדו , הרי שמתוך הערים במערב אירופה בעלי היקף אוכלוסייה דומה, הנתונים שהתקבלו

מדגימות שיעור פליטה לאזרח נמוך יחסית ( הולנד)ורוטרדם ( יהאנגל)ניוקסטל , (צרפת)

דווקא העיר בריסטול (. שעדיין נחשבת לרמה שיש להפחיתה, טון מעוקב 8.5סביב )

, 2880לשנת " בירה הירוקה של אירופה"ושהוכתרה לאחרונה כ, בה נערך המחקר, באנגליה

כמובן . טון לנפש 8.1 -לה מלמע –איננה יכולה להתהדר ברמה נמוכה של פליטות פחמן 

שבהן רמת הפעילות , (כיה וריגה בירת לטביה'למשל אוסטרבה בצ)שערי מזרח אירופה 

-אך כנראה יותר רלבנטי לתל, מייצרות פחות פליטות פחמן מתחבורה, הכלכלית נמוכה יותר

 .אביב ללמוד מניסיון אותן ערים אליה היא רוצה להידמות

 

 ? וניסיון מעשי לישראל האם ניתן לייבא תובנות. 1

תרבותיים ופוליטיים לא ניתן לייבא , גיאוגרפיים, בפרק הקודם צוין כי בשל הבדלים כלכליים

לפני יישום של שיטה . ל גם אם זו יושמה בהצלחה יחסית"כל גישה לשינוי התנהגות מחו

התאמתה לסביבה הישראלית ובחינת השפעתה הפוטנציאלית על סקטורים  נדרשת

 . סיות ייחודיים לישראלואוכלו

, מדיניות ואמצעים לשינוי התנהגותי לכיוון של תחבורה מקיימת נעשים בהקשרים פוליטיים

כך . המשתנים בצורה ניכרת ממדינה למדינה ומעיר לעיר, תרבותיים וגיאוגרפיים, כלכליים

 היעדים האוניברסליים של הפחתת פליטות גזי חממה נדונים בהקשר של מדינות, למשל

עקב סיבות גיאוגרפיות , ומצד שני, מצד אחד הן מייצרות פחות פליטות; בעולם המתפתח

דרישה ממדינות אלה , כן-כמו. נמצאות בסיכון רב יותר מתופעות של שינוי אקלימי, ואחרות

להפחית את פליטות הפחמן שלהן אינן עומדות בקנה אחד עם שאיפתן לצמוח כלכלית 

דיון זה מביא . המתקרבת לזו שבמדינות העולם המפותח ולהבטיח לאזרחיהן רמת חיים

מבחינות רבות ניתן לראות בישראל  .(Liverman, 2008)לטיעונים בהקשר של צדק אקלימי 

מה שעשוי להגביר את הציפיות ממנה לקדם מדיניות  –כמשתייכת לעולם המפותח 

 .בדומה למדינות אחרות בעולם המפותח, המעודדת אורח חיים מקיים

על  Nudgeהלן מספר גורמים והיבטים העשויים להשפיע על היבטים יישומיים של שיטות ל

 .החברה הישראלית במנת לעודד תחבורה עירונית מקיימת בקר

ותובנות אחרות שהתפתחו מתוך תובנות של כלכלה  Nudge -באופן כללי נטען כי גישת ה

יחד עם . לות גיאוגרפיים ופוליטייםלמגוון של הקשרים החוצים גבו ותרלבנטי ןהתנהגותית הינ

 –אין זה מקרה כי הגישה זכתה לפופולאריות רבה דווקא במדינות מערביות ובפרט , זאת

מאפייני השלטון והתפיסה הליברלית , בשל שיטת המשטר(. ב ובריטניה"ארה)סקסיות -אנגלו

כפגיעה בחופש  ניסיונות לקדם מדיניות ציבורית נתפסים לעיתים, הרווחת בקרב האוכלוסייה

דוגמא לכך היא . ונתקלים לעתים רבות בהתנגדויות ציבוריות, הפרט ובמרחב הבחירה שלו

שלא התקבלה  (Obama-care)ב לקידום ביטוח בריאותי ממלכתי "תכניתו של נשיא ארה

גם כאשר ברור למתכננים ולמעצבי מדיניות ציבורית כי . באהדה בקרב גורמים בציבור הרחב

, לי לקידום אורח חיים מקיים יהיה ביטולן של אפשרויות שגורמות נזק כלכליפתרון אידיא
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הרי , או שינוי במחירים הכלכליים עבור האזרח של חלופות אלה, חברתי או סביבתי ניכר

המערכת את תמיכת ולעתים קרובות גם )שקשה לקבל את תמיכת הציבור הרחב 

כמו  –בפיתוח דרכים אלטרנטיביות נוצר הצורך  מכאן .זהבפתרונות מסוג ( השלטונית

 – Nudge -או גישת ה, העושות שימוש בהגברת מודעות ושינוי עמדות" הרכות"השיטות 

ת התנגדויות בקרב הציבור גם וקיימ, למרות זאת. שאינן מצמצמות את מרחב הבחירה

במיוחד בקרב תנועות הדוגלות בליברליזם באופן קיצוני  –לגישות רכות של פטרנליזם 

 .הקטנת מעורבות הממשלה ככל האפשרו

למרות שאיננה נמצאת בסיטואציה דומה לזו של החברה , ניתן לטעון כי החברה הישראלית

עוברת תהליכים המגבירים בקרבה את השאיפה , האמריקאית או מדינות מערביות אחרות

מגמה זו מתחזקת הן . לחופש פרט ולהקטנת מעורבות הממשלה בחיי האזרח והתושב

קפיטליסטית והן בקרב ציבור שמזוהה -נדה ימנית'כלל עם אג-ב ציבור המזוהה בדרךבקר

רבים עדיין תהליכי התכנון , יחד עם זאת. סוציאליסטית-נדה שמאלנית'בדרך כלל עם אג

למרות , והמדיניות שהינם פטרנליסטיים באופיים ואינם גוררים התנגדויות ציבוריות נרחבות

כך למשל נראה כי הציבור הישראלי נוטה להסכים למעורבות  .פגיעה מסוימת בחופש הפרט

וזאת כנראה עקב מודעות רבה , ממשלתית בנושאים הקשורים להפחתת תאונות דרכים

מדיניות קשה של אכיפה וענישה כלפי ( ולעתים אף לדרוש)ואף נוטה להסכים , לבעיה

 .המבצעים עבירות תנועה המסכנות את התושבים

והעמדות כלפי קיימות בקרב , מידת המודעות. קיימות שונה המצבבתחום התנהגויות מ

וזאת כתוצאה ממספר גורמים , החברה הישראלית כנראה שונים מאלה בחברות אירופאיות

, כן-כמו. וביניהם המאמצים המוגבלים של ארגונים ממשלתיים לקדם פתרונות מקיימים

ים דגשים מספיקים לנושאי קיימות לא תמיד ניתנ, למרות שלאחרונה חל שיפור מסוים בנושא

מתכננים ומהנדסים של בהכשרתם  ,במיוחד חסרה. י המערכת החינוכית והמקצועית"ע

ובתחום , רכישתם של כלים ותובנות לקידום עירוניות מקיימת ,בישראל בתחום התחבורה

המודגשים בתכניות לימודים אקדמיות , היבטים סביבתיים וחברתיים. התחבורה בפרט

ההכשרה . כלל מהסילבוס האקדמי בישראל-נעדרים בדרך, ורה ברחבי העולםבתחב

-לעסוק בתכנון תשתיות עבור כלי נוטה האקדמית והמקצועית בתחום התחבורה בישראל

רגל ומשתמשי -הולכי, כאשר היבטי תכנון של תשתיות עבור רוכבי אופניים, םירכב פרטי

 .תחבורה ציבורית מוזנחים

וכמו בתחומים אחרים בהם נעשו ניסיונות לקידום , במדינות אחרותניתן לטעון כי כמו 

השחקנים )הרי גם בישראל מתקשות הרשויות הממשלתיות והעירוניות , התנהגויות מקיימות

, מצד שני. top-downלחולל שינויים בהתנהגות התושבים בגישת "( למעלה"הנמצאים 

ת עמדותיהם ובהשפעה על תושבים בעלי מוטיבציה לשינוי מתקשים אף הם בהשמע

הרי  ,מכיוון ששוק התחבורה הינו רגולטיבי באופיו. המערכות הממשלתיות והעירוניות

הם " למטה"והן אלה הנמצאים " למעלה"שהחסמים העומדים הן בפני השחקנים הנמצאים 

המעצבים את האופן בו משתמשים התושבים " שחקני אמצע"וקיים מחסור יחסי ב, רבים

עוד על שחקני אמצע קראו בחוות הדעת בנושא אנרגיה באתר ) ימתבתחבורה מקי

Ukaymut.com) .ניתן לאתר מקרב סקטורים אחרים סוכני שינוי פוטנציאליים , יחד עם זאת

החל מהגיל הרך , למערכת החינוך, כך למשל. שאינם משתייכים בהכרח לסקטור התחבורה

רה והכנה לקראת אורח חיים עירוני עשוי להיות תפקיד חשוב בהסב, ועד להשכלה הגבוהה
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עשויים אף הם לסייע ( ל בראשם"וצה) הביטחוןכמו למשל בסקטור , מעבידים גדולים. מקיים

 . נדה מקיימת בתחום התחבורה'רבות בקידום אג

ושיטות המבוססות על כלכלה התנהגותית , אחת הטענות לגבי גישות לשינוי התנהגויות

ב "בעיקר ארה)כו בעיקר בסביבות של מדינות מערביות היא כי הן נחקרו והוער, בפרט

ולכן מידת תקפותן ומידת האפקטיביות שלהן בתרבויות אחרות  –( ומדינות מערב אירופה

שסקרו עדויות , Levinson and Peng (2006), כך למשל. הינה נושא הדורש מחקר שיטתי

כי המחקר בכלכלה טוענים , אמפיריות בכלכלה התנהגותית ובפסיכולוגיה תרבותית

הם טוענים כי . התנהגותית התעלם באופן שיטתי מהבדלי תרבויות בתהליכי קבלת החלטות

רוב הממצאים המעידים על הטיות קוגניטיביות ועל רציונליות מוגבלת מבוססים על תיאוריות 

תרבות על -שהושפעו מהנחות מונחות, י אנשי אקדמיה ממדינות מערביות"ונתונים שפותחו ע

מחקרים שנערכו בסין הראו כי אחד הממצאים הבסיסיים , למשל. רצונות ורציונאליות, כיםצר

החוזה את השפעתם של מסרים  (Framing effect)אפקט המסגור , של כלכלה התנהגותית

ושנמצא תקף , המעוצבים להדגיש את הרווח או ההפסד המקושרים עם תוצאות ההתנהגות

נמצא מוחלש או אף לא קיים בקרב תושבים סיניים , ותומשמעותי בקרב אוכלוסיות מערבי

(Wang, 1996).  כלומר לשיטות לעידוד תחבורה עירונית מקיימת העושות שימוש באפקט

עלולה להיות אפקטיביות מוגבלת בקרב ( Avineri and Waygood, 2013למשל )המסגור 

באלמנטים ויזואליים לעומת זאת נמצא כי אפקט ההטרמה העושה שימוש . אוכלוסייה סינית

הינו חזק יותר בקרב סינים מאשר בקרב מערביים ולכן אולי עשוי להיות אפקטיבי יותר 

 'איור מס ורא)אולי זה עשוי להסביר את האטרקטיביות של פסים להפחתת מהירות . עבורם

 .והשימוש הנרחב בהם בסין( 9

ת התנהגותיות של אמנם אין בנמצא מחקר המשווה באופן ישיר תגובו? ומה בישראל

ניתן להניח כי זאת איננה שונה אך , לעומת בני אומות אחרות Nudgeישראלים לאלמנטי 

לחברה הישראלית מספר מאפייני תרבות הדומים לאלה של . מהותית מאלה שדווחו בספרות

ב "חלק מאנשי האקדמיה בתחום הכלכלה ההתנהגותית בארה, כן-כמן. החברה האמריקאית

, ואף מתבססים מדי פעם במחקריהם על נתונים שנאספו בישראל –עבר הם ישראלים לש

טיעון נוסף התומך בהנחה כי ממצאי כלכלה התנהגותית עשויים להיות תקפים עבור החברה 

 .הישראלית

קשה אחת ורבה בה ההטרוגניות של מאפיינים ייש לזכור כי החברה הישראלית איננה מ

אם כי הדבר )ניתן לטעון . אתניים ודתיים, לאומיים, ייםתרבות, גיאוגרפיים, דמוגרפיים-סוציו

: כי סגמנטים בחברה הישראלית שונים מהותית זה מזה מבחינות רבות( דורש תיקוף מבוסס

ומידת , עמדותיהם כלפי יעדי קיימות וכלפי אורח חיים מקיים, מידת מודעותם לנושאי קיימות

כן קיימים שינויים בין הסביבות -כמו. םהתנסותם המעשית עם אלמנטים של אורח חיים מקיי

 . לאורחי חיים מקיימים ןהעירוניות בישראל ומידת ההתאמה שלה

מוצע כי עידוד תחבורה מקיימת בישראל עשוי להתבסס על זיהוי השלב ההתנהגותי אותו 

לצורך זה . ועל מיקוד במאמצים לשינוי התנהגות הרלבנטיים לשלב זה, ניתן לשייך לסגמנט

 (Trans-Theoretical Model, TTM)יישם את שיטת השלבים לשינוי התנהגות ניתן ל

 ,(Prochaska et al., 1994, 2008)שיושמה בעיקר לעידוד אורח חיים בריא בקרב הציבור 

למשל בהפחתת השימוש ברכב , אך זכתה ליישומים גם בעידוד התנהגויות תחבורה מקיימות

 & Gatersleben)השימוש באופניים לנסיעות לעבודה ועידוד  (Beatty et al., 2002)פרטי 
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Appleton, 2007). ומעברים , בגישה זו מניחים שישה שלבים עוקבים בשינוי התנהגותי

 .הנתמכים בשיטות לשינוי התנהגות המותאמות לסייע במעבר, משלב לשלב מתקדם יותר

 טרום התבוננות (Pre-contemplation) – אך , יים עירוני מקייםהתושב איננו מקיים אורח ח

 .איננו מודע לכך או אינו מסכים כי אורח חייו איננו מקיים

 התבוננות (Contemplation) –  כלומר ידע )התושב מודע לבעיה ושוקל שינוי בהתנהגותו

 (.ומודעות לגבי נושאי עירוניות מקיימת עשויים להספיק ליצירת שינוי התנהגותי

 הכנה (Preparation) – ואולי אף התנסה , ן את עצמו לקראת שינוי התנהגותיהתושב מכי

קיים )אך התנהגויות אלה אינן משתמרות לאורך זמן , בפעילויות של אורח חיים עירוני מקיים

 (.סיכון של נסיגה לשלב הקודם

 פעולה (Action) – וממשיך לבצע אותה לפרק זמן , התושב בחר לבצע התנהגות מקיימת

 .כשישה חודשים –בינוני 

 חזוקהת (Maintenance) – י התושב באופן תדיר ובפרק "ההתנהגות המקיימת מתבצעת ע

אך עדיין , הסיכון לנסיגה לשלב הקודם הינו קטן יחסית. מעל לשישה חודשים -זמן ארוך 

 "(.2מערכת "שימוש ב)נדרשת מהתושב הכרה בהתנהגותו 

 סיום (Termination) –  י "צעת באופן אוטומטי עכלומר מבו)ההתנהגות הפכה להיות הרגל

 .והסיכון לנסיגה לשלב הקודם הינה זניחה, "(2מערכת "י "ולא באופן הכרתי ע" 8מערכת "

מתאימות לכל אחד , ובמיוחד שיטות הוליסטיות שנסקרו בעבודה זו, שיטות לשינוי התנהגותי

אך יש להקפיד על תמהיל נכון על מנת שהמעבר יהיה  –ל "מהשלבים ההתנהגותיים הנ

-לדעת המחבר חלקים גדולים בחברה הישראלית עדיין נמצאים בשלבי הטרום. אפקטיבי

בקמפיינים , בחינוך, ולכן נדרשים מאמצים ניכרים בהגברת המודעות, התבוננות וההתבוננות

 .שיווקיים ובמערכות מידע לעידוד השימוש בתחבורה עירונית מקיימת

העשויה , בים הנמצאים בשלב ההתבוננותגישה נוספת לעידוד שינוי התנהגותי בקרב תוש

היא עיצובם והחדרתם של אלמנטים חדשניים , להתאים במיוחד לתושבים ישראליים

בקרב הציבור הישראלי קיימת נטייה להתנסות ולאמץ . למערכות תחבורה עירוניות מקיימות

האזרח הישראלי מתלהב מחידושים . מוצרים ושירותים בעלי מידת חדשנות גבוהה

ופחות שמרן מאזרחים בתרבויות מערביות , ולוגיים כמו גם מחוויות שבהן לא התנסהטכנ

כלי רכב . ישראללכך למשל ניתן להסביר את החדירה הגבוהה של סמארטפונים . אחרות

מה  –חדשניים ושיטות חדשניות להתנייד מושכות תשומת לב ועניין מצד התושב הישראלי 

ההצלחה , moovitאו  wazeאפליקציות מידע כמו  שאולי מסביר את ההצלחה העצומה של

ואת העניין הגובר באפליקציות של שיתוף ( אופן-תל)אביב -היחסית של שיתוף אופניים בתל

עידוד שינוי התנהגותי לכיוון של תחבורה עירונית מקיימת בשלב ההתבוננות עשוי . נסיעות

אפליקציות נסיעה או , בורהלהגיע מכיוון של עידוד ממשלתי או עירוני בפיתוח כלי תח

 .טכנולוגיות חדשניות אחרות

בעיקר באלה בהם , במספר ערים וקהילות בישראל, לדעת מחבר מסמך זה, יחד עם זאת

למשל שבילי אופניים או שיפורים )נעשו שיפורים תשתיתיים של תחבורה עירונית מקיימת 

נסו כבר בהתנהגויות בו הת, נמצאים יותר תושבים בשלב ההכנה ,(בתחבורה ציבורית

במקרים אלה יהיה נכון . והמאמץ העיקרי הינו בשימור התנהגויות אלה, תחבורתיות מקיימות

והן " קשות"המורכבת הן משיטות , של שיטות לשינוי התנהגות" חבילה"ואפקטיבי לפתח 

, של קבלת ההחלטות" 8מערכת "וב" 2מערכת "ב, בהתאם, התומכות" רכות"משיטות 

 .הביאן לשינוי התנהגותי באותו כיווןופועלות ל
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במסגרת חוות דעת זו מוצע כי תבוצע סגמנטציה על החברה הישראלית בחתכים 

על מנת לנסות לשייך את שלבי המעבר לשינוי ' תרבותיים וכו, דמוגרפיים, גיאוגרפיים

ואיתור דרכי פעולה המתאימים הן לשלב ההתנהגותי והן , התנהגותי בו נמצא כל פלח

אך השלב , סגמנטציה מסוג זה צריכה להיות אמפירית באופייה. פיינים של הסגמנטלמא

 .הראשון בה עשוי להיות רעיוני

 -לעומת מדינות ה)חשוב לזכור כי בשל הפער ארוך השנים בהשקעה בתשתיות בישראל 

OECD) ,תחבורה ציבורית ותשתיות )ההשקעה המתמשכת בתחבורה מקיימת -ובפרט תת

אפקטיביים , nudges הרי שאסור לאמץ גישה כי , (אופניים באזורים עירונייםרגל ו-להולכי

הינם חלופה להשקעה ישירה ומתמשכת בתשתיות ובתפעול של תחבורה , ככל שיהיו

ולשיפורים תכנוניים ותפעוליים במערכות , במקביל לפיתוח תשתיות, יחד עם זאת. מקיימת

כגון , יותר לתמיכה בשינוי התנהגות" רכות"ישות ניתן ואף רצוי לבחון ג, התחבורה העירונית

nudges. 
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