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שינויי אורח החיים העירוני - 
המפתח להשגת יעדי הקיימות

אורית נבו
פרויקט קיימות עירונית, מכון ירושלים לחקר ישראל
oritcomm@zahav.net.il

מתוך  עיקריים  סעיפים  אזרחית.  וחברה  העבודה  עולם  חדשה, 
מובאים כאן, בדגש על   ]1[ מסמך סיכום השלב הראשון בפרויקט 
להוביל  כשמבקשים  בחשבון  להביא  שיש  המרכזיים  הגורמים 

לשינוי התנהגות.

המניעים הפסיכולוגיים המונעים שינוי באורח החיים או תורמים לו
ובלתי  אוטומטי  שבסיסם  הרגלים  על  מבוססים  צריכה  דפוסי 
רגעים  כי  מזהה  המחקר  בקלות.  לשינוי  ניתנים  ושאינם  מודע, 
לשינוי  להביא  יכולים  ובשבירתה  השגרה  בערעור  שמאופיינים 
לפנסיה  ויציאה  ראשון  ילד  לידת  מגורים,  מקום  שינוי  בהרגלים. 
בהם  לראות  ויש  האוטומטי,  החיים  אורח  של  שינוי  מאפשרים 

הזדמנות לשינוי הרגלים ולעידוד הרגלים חדשים, מקיימים יותר.

well-being הגדרה מחודשת של
well-being נתפסת כיעד אנושי, ומקושרת כיום לעלייה בצריכת 

מוצרים חומריים. הוכח כי עלייה ברמת הצריכה לא מלווה תמיד 

הולדתה, גם אם לא לאותו אתר(. אנחנו מנסים לאתר את הבזה 
כדי ללכוד אותה ולהסיר ממנה את המשדר, גם כדי להסיר ממנה 
את הנטל המיותר, וגם כדי לתקנו ולהשתמש בו למעקב אחר פרט 

אחר.

מקורות
בישראל.  החולייתנים  של  האדום  הספר   .2002 א.  ופרבולוצקי  ע.  ]1[  דולב 

החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.
תיכוני  הים  לחבל  צוקים  בזי  השבת   .2005 י.  ומילר  ב  וודלי  א,  ]2[  הצופה 

ה 33: 63–73. י נ ז ע ה בישראל. 

[3]  Catry I, Dias MP, Catry T, et al. 2011. Individual variation in 

migratory movements and winter behaviour of Iberian Lesser 

Kestrels Falco naumanni revealed by geolocators. Ibis 153: 

154–164

מרבית בני האדם חיים כיום בערים. היות שכך, השותפים לפרויקט 
קיימות עירונית מאמינים כי מי שרוצה להביא לשינוי משמעותי 
צריך  האדם,  של   )environmental footprint( הסביבתי  במדרך 
בכך  לשלב  ניתן  וכי  אלה,  אוכלוסין  בריכוזי  כול  קודם  להתמקד 
גם איכות חיים טובה יותר לאדם. קיימות עירונית היא התפיסה 
שניתן לארגן את החיים בעיר כך שבמקום להסתמך בצורה כמעט 
משאבים  על  יותר  תתבסס  היא  חיצוניים,  משאבים  על  בלעדית 
מתחדשים הנמצאים בתוכה. הדבר חשוב בייחוד בישראל, שהיא 

מהמדינות ששיעורי העיור בהן גבוהים )91% נכון ל–2011(.
פרויקט קיימות עירונית מתנהל במכון ירושלים לחקר ישראל, 
יעדי  להשגת  חדשות  דרכים  למצוא  מבקשים  אנו  ובמסגרתו 
אורח  הקיימות. בפרויקט נבחנת ההתנהגות האנושית, בדגש על 
ומהותי  גדול  לשינוי  יכולת  טמונה  ששם  בהבנה  העירוני,  החיים 
ביחסינו עם סביבתנו. צוות מומחים בחן את סוגיית מהותה של 
תחבורה,  הכוללת:  רב–תחומית,  בראייה  העירונית'  'הקיימות 
מדיה  כלכלה,  אנרגיה,  קהילות,  עיצוב,  התנהגותיות,  תובנות 

מעבר לתנועה המעניינת צפונה, ואף על פי שאנחנו לא יודעים 
מה עלה בסופה של הבזה, סיפור מקרה זה של פרט שגודל בשבי 
לפני השחרור לטבע, שרד זמן לא מבוטל ועבר מרחקים גדולים, 
תחילת  של  הקריטית  בתקופה  שרידה  על  ומעיד  מאוד,  מעודד 
האקלום  ושיטת  הטיפול  של  הצלחה  ועל  העצמאיים,  החיים 
אדומים  בזים  למשדר  מקווים  אנחנו  הקרובות  בשנים  והשחרור. 
משוקמים נוספים כדי ללמוד הן על הצלחת הטיפול והאקלום הן 

על דפוסי הנדידה שלהם.
אדום  בז  נקבת  דליה  לקיבוץ  מחוץ  נצפתה  ב–29.5.2015 
בתעופה  נצפתה  הנקבה  אנטנה.  כמו  שנראה  חוט,  גבה  שעל 
ניתן  לגוזלים שם. לא  לכיוון הקיבוץ, כנראה במטרה להביא מזון 
היה להבחין בטבעות בזמן התעופה. מכיוון שלא ידוע לנו על בז 
אדום אחר שמושדר במשדר עם אנטנה, אנו מקווים שאכן מדובר 
בבזה שִמשדרנו )אם כן, יהיה זה מעניין לגלות שהיא שבה לאזור 

אחת הדרכים לשינוי התנהגותי שיוביל להתנהגויות מקיימות יותר היא יצירת 
 הזדמנויות לציבור להיות פעיל בעשייה קהילתית | 
(CC BY-NC-ND 2.0( craftivist collective :צילום
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"ירוק בעיר" - מיזם משותף של חברת LivinGreen ודיזנגוף סנטר לקידום תפיסת הקיימות והחקלאות העירונית. על גג דיזינגוף סנטר מגדלים ירקות בשיטה 
הידרופונית ואקוופונית, מעבירים סדנאות לקהל הרחב ולמגדלים עירוניים, ומוכרים את הירקות למסעדות במרכז המסחרי | צילום: מנדי פאלק

להובלה  דרכים  המחפש  העיצוב,  תחום  הוא  ההתנהגות  שינוי 
להתנהגויות מקיימות יותר. 

קיימות מספר גישות לשימוש בעיצוב להשפעה על התנהגות:
יותר  נגישה  הרצויה  שההתנהגות  מצב  יצירת   - א.  ִאפשור 
העומדות  האפשרויות  לגבי  האדם  תפיסת  שינוי  למשתמש; 

בפניו.
ב.  עידוד והנעה - שימוש בחיזוקים חיוביים להנעת המשתמש 
ושינוי  תמריצים  חינוך,  ידע,  באמצעות:  הרצויה  להתנהגות 

גישה, תוך הפיכת ההתנהגות הרצויה לנורמה.
ג.  מעורבות - יצירת הזדמנויות לציבור להשתתף באופן פעיל, 
וירטואליות  קהילות  של  והפעלה  קהילתית  פעילות  דרך 

שנועדו להשפיע על סביבתן.
הממשל  על–ידי  אישית  ודוגמה  אמצעים  הבלטת   - ד.  הבלטה 
חדשה  התנהגות  לאימוץ  להביא  במטרה  ממסדיים  וגופים 

לטובת שינוי חברתי.
ה.  הגבלה – יצירת מצב שהתנהגות מסוימת מוגבלת, או לפחות 

קשה יותר לביצוע.

כוחה של הקישוריות
בעידן האינטרנט לקישוריות השפעה משמעותית על אורח החיים 
ושירותים,  מוצרים  מידע,  צורכים  שאנשים  האופן  על  האנושי, 
אוגרים אותם ומחליפים אותם. מחקרים הראו כי מדיה חברתית 
 ,Y–ודיגיטלית הן סוכנות שינוי משמעותיות, בעיקר עבור בני דור ה
להתחשבות  הצריכה,  הרגלי  לשינוי  גבוהה  נכונות  כבעלי  שזוהו 
שינויים  ולקבלת  ברכישותיהם  וחברתיים  סביבתיים  בשיקולים 
יישומונים  משחקים,  לפיתוח  גדולה  חשיבות  יש  והפצתם. 

ופלטפורמות דיגיטליות לשם עידוד התנהגות מקיימת מצדם.

 well-being השגת  הוא  האתגר  האישי.  האושר  ברמת  בעלייה 
ואושר ללא הגברת הצריכה והעומס הסביבתי.

ניתוק או שינוי הקשר בין צריכה למעמד ולזהות
כדי למלא חוסר  צורכים לא רק  בעולם המערבי המודרני אנשים 
צריכה  הזהות.  מהבניית  כחלק  בעיקר,  ואולי  גם,  אלא  חומרי, 
קשורה קשר ישיר להפגנת מעמד ולביסוס זהות. אנשים בוחרים 
שאם  היא  הרווחת  שהנורמה  משום  מוצרים,  של  'בעלים'  להיות 
יש לך יותר - אתה מוצלח יותר. כדי להשפיע על הרגלי הצריכה 
צריכה  בין  הקשר  את  ולנתק  חברתיות  נורמות  לשנות  חייבים 
מוגברת וראוותנית למעמד. כיום קיימים ניצנים רבים לשינוי מסוג 
צריכה  שירות,  )צריכת  חלופיים  צריכה  דפוסי  בין  המחברים  זה, 
ומעמד.  זהות  של  חדשה  ולהגדרה  ערך  ליצירת  ועוד(  משותפת 
ובקהילות  בקבוצות  לרוב  מתרחשות  אלה  מחודשות  הגדרות 

שבוחרות להציב סולם שונה מהמקובל של ערכים ונורמות.

כוחה של הקהילתיות
וחוסן  גבוהה,  השתייכות האזרח לקהילה מזוהה עם רמת אושר 
קהילתי מאפשר התמודדות עם שינויים ועם משברים המאפיינים 
נורמות חברתיות  יצירת  את העידן המודרני. קהילות מאפשרות 
נובעת  מכאן  חייו.  אורח  את  לשנות  האדם  על  שמקלות  שונות, 
חשיבות הקהילה בהבאת אנשים לאמץ דפוסי התנהגות עירונית 

מקיימת ולשנות את הרגלי הצריכה שלהם.

חשיבות העיצוב
היות ששינוי התנהגות אינו תמיד מהלך רציוָנלי, ברור שיש לרתום 
לשם כך כלי השפעה יצירתיים. תחום מרכזי העוסק כיום בשאלת 
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 הליכה ברחוב כמסלול מכשולים עירוני | 
מתוך קבוצת הפייסבוק: דרור רוצה לעבור

את הכלים שהביא 
ִעמו עידן האינטרנט 
ניתן לרתום לעידוד 

התנהגות מקיימת. 
"שליח האינטרנט", 

פסל של בוקי שוורץ, 
חולון | צילום: אבישי 

טייכר, מתוך אתר 
(CC BY 2.5( פיקיוויקי

מקורות
מהו   - עירונית  קיימות   .2014 י.  ואגוזי  ג  רז–דרור  ת,  גבריאלי  ו,  ]1[  ברכיה 
אורח חיים עירוני מעודד קיימות? סיכום שלב א'. ירושלים: מכון ירושלים 

לחקר ישראל.

חשיבות פעולה המשלבת בעלי עניין מגוונים
מקובל היה לדבר על שינוי 'מלמעלה למטה'. כיום מקובל לחשוב 
נוסף  השפעה  סוג  על  וכן  מעלה,  כלפי  מלמטה  פעולות  על  גם 
מקומית  מנהיגות  או  מקצועיים  )גורמים  החוצה  האמצע  מן   -
השווים  ועל  להם  הכפופים  על  ממסד,  גורמי  על  שמשפיעים 
שותפים  לאתר  יש  הממסד,  גורמי  על  נוסף  כך,  לשם  להם(. 
מהמגזר העסקי, מארגוני עובדים, מקהילות מקומיות ומתחומים 

מקצועיים, כדי לבנות פלטפורמות להובלת שינוי.

מעבדות  כיום  מפעיל  הפרויקט  כאן,  שתוארו  התובנות  לאור 
העקרונות  התאמת  את  לבחון  במטרה  ערים  במספר  עירוניות 

התאורטיים למציאות בשטח.

בגובה הרחוב - הולכי רגל בישראל

יואב לרמן
המחלקה לגאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל–אביב
yoavlerman@gmail.com

בתהליכי  בלתי–נראים  לרוב  הם  הרגל  הולכי  העירוני,  לשגשוג 
נוכחים  אלה  עדיפויות  סדרי  ישראליות.  בערים  העירוני  התכנון 
רק  כמעט  שמתבססות  רבות,  ותחבורתיות  תכנוניות  בהחלטות 
לאמצעי  לרוב  שנחשבים  פרטיים,  רכב  כלי  של  תנועה  נפחי  על 
)ואמצעי  רגל  הולכי  של  תנועה  נפחי  ואילו  היחיד,  התחבורה 
נמדדים.  אינם  כלל  ציבורית(  תחבורה  כגון  משלימים,  תחבורה 
נוסף על כך, אין בעלי תפקידים שאחראים על תכנון עבור הולכי 
רגל ברמה העירונית והלאומית, בעוד שישנן משרות תכנון רבות 
שאיושן מיועד להקל על תנועת כלי רכב פרטיים. סדרי עדיפויות 
אלה מובילים לכך שבשכונות המגורים הנבנות בישראל אין כמעט 
נוכחות של הולכי רגל ברחוב, והמרחבים הציבוריים שבהן נטושים 

כמעט לחלוטין מבני אדם ]1[.
על  המדינה  קום  לפני  שנבנו  בישראל,  הוותיקות  בשכונות 
רבה  רגל  הולכי  תנועת  ישנה  קומפקטית,  רחובות  רשת  בסיס 
יחסית, אך גם בהן נמצאים הולכי הרגל בתחתית סדר העדיפויות. 
המשתמשים  בין  לקונפליקט  לעין  בולטת  דוגמה  לראות  אפשר 
השונים במרכז העירוני של תל–אביב. אזור זה תוכנן ונבנה במהלך 
שנות ה–20 וה–30 של המאה הקודמת, ומבוסס על רשת רחובות 
העובר  האדם  היא  שלו  המוצא  שנקודת  עיצוב,  ועל  מסורתית 
עיצוב  אותן.  לשרת  יכול  הכביש  וכיצד  המכוניות  ולא  ברחוב, 
כזה מאפשר הליכה ברגל, רכיבה על אופניים ושימוש בתחבורה 
השונים,  המשתמשים  בין  קונפליקט  יש  כאשר  הציבורית. 
החנייה  למשל,  לעין.  ניכרת  הפרטיים  הרכב  כלי  של  כוחניותם 
הערב  ובשעות  בעיר,  רבים  ברחובות  כיום  חוקית  המדרכות  על 
האפשרות  מתן  לצד  בה.  הרחובות  בכל  כמעט  מותרת  והלילה 

הבנויה  הסביבה  רוב  אולם  עשירה,  היסטוריה  יש  ישראל  לארץ 
בה כיום נבנתה לאחר הקמת המדינה ב–1948. המחצית השנייה 
העירוני  התכנון  תפיסות  שבה  תקופה  הייתה  ה–20  המאה  של 
תוך  פרטיים  רכב  לכלי  שהותאם  בתכנון  התמקדו  העולם  ברחבי 
פרבור מהיר. כתוצאה ממורשת תכנונית זו ועל אף תרומתם הרבה 
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