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נה המילה האחרו

אם חושבים - לא נוהגים

ריאיון עם פרופ' אראל אבינרי
המחלקה להנדסה וניהול מערכות תשתית, אפקה - המכללה 
האקדמית להנדסה בתל–אביב

ריאיון ועריכה: שרון מרק ושחר בוקמן

שיכולה  לאפשרות  זרקור  מפנה  אבינרי  עם פרופ'  הריאיון 
התחבורה  בענף  נוזליים  דלקים  בשרפת  הצורך  לצמצום  להוביל 
- שינוי ההתנהגויות שלנו. פרופ' אבינרי מביא מניסיונו המחקרי 
על  מידע  השפעת  תחבורתיות,  התנהגויות  חיזוי  של  בתחומים 
חברתיות  ואינטראקציות  מוגבלת  רציוָנליות  החלטות,  קבלת 
כן, הוא משתף בתובנות באשר  כמו  בין המשתמשים בתחבורה. 

לעיצוב שיטות וכלים לשינוי התנהגות תחבורתית.

טמון  שהשינוי  ייתכן  אבל  אנושית,  התנהגות  חוקר  אתה  ש: 
בהתפתחויות טכנולוגיות. האם תחליפי דלקים לתחבורה יקרבו 

אותנו למציאות של תחבורה מקיימת?

 שלט המציג את העומסים הצפויים ואת גובה האגרה בכניסה לנתיב המהיר בכביש 1. אגרות גודש הן דוגמה טובה לשימוש בשיטת 'המקל והגזר' 
)CC BY-SA 3.0( מאתר ויקימדיה ,DMY :למשתמשים בתחבורה פרטית | צילום
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נראה כי השיפור לאורך השנים בביצועי כלי הרכב לא קירב אותנו 
ה–50  שנות  שמאז  היא  עובדה  מקיימת.  תחבורה  של  למציאות 
)מזהם  משתפר  הפנימית  הבעירה  מנוע  הקודמת  המאה  של 
הטכנולוגי,  השיפור  עם  אך  האנרגיה(,  בצריכת  יותר  ויעיל  פחות 
וגם כתוצאה ממנו, הופך השימוש ברכב לזול ולאטרקטיבי יותר, 
דבר,  של  בסופו  עולה.  האוכלוסייה  של  הכוללת  הנסועה  וכך 
המגמה שזוהתה בישראל ובמדינות אחרות, היא של שינוי לרעה 
של ההרגלים ועלייה בביקוש לתחבורה, ובהתאם - עלייה ברמת 

הפליטות המזהמות מתחבורה לאורך השנים.

ש: כיצד ניתן לעודד אנשים לשנות את ההתנהגות שלהם ולבחור 
לנסוע בתחבורה ציבורית או שיתופית ולא במכוניתם הפרטית?

אחד הגורמים המשמעותיים המסבירים העדפה של כלי רכב אחד 
על פני האחר הוא התועלת האישית, כפי שהיא נתפסת ומוערכת 
אמינות  נסיעה,  נוחות  קצר,  נסיעה  משך  )למשל,  אנשים  על–ידי 
בהגעה ליעד(. כדי לעודד מעבר מרכב פרטי לחלופות של תחבורה 
עירונית מקיימת יש צורך דחוף כמובן בשיפור התשתית, התפעול 
והשירות. יש לפעול לצמצום הפער העצום שנוצר בישראל במשך 
פרטיים  רכב  כלי  לשימוש  בתשתיות  השקעות  בין  שנים  עשרות 
לבין השקעות בתשתיות עבור תחבורה ציבורית, אופניים והולכי 

רגל.
נוסף על כך, גם למדיניות של תמריצים )כלכליים או חומריים( 
יש השפעה על ההתנהגות. יש למקד את ניסיונות השינוי במקומות 
המגורים  מקום  בין  הן  מהנסיעות  משמעותי  חלק  כי  העבודה, 
יש  משפחתי(  בילוי  )למשל  אחר  מסוג  בנסיעות  ואילו  לעבודה, 

מגוון רחב יותר של גורמים המשפיעים על קבלת החלטות.
בישראל מעודדים מקומות העבודה את העובדים לנסוע ברכב 
משמעותי  מרכיב  שהם  רכב,  הוצאות  החזרי  )באמצעות  פרטי 
בשכר, או על–ידי הבטחת מקומות חנייה, לעתים בחינם(. לעומת 
זאת, מי שנוסע בתחבורה ציבורית, רוכב לעבודה על אופניים או 
מדינות  לעומת  העבודה.  ממקום  לתמריץ  זוכה  לא  ברגל,  הולך 
מערביות אחרות, בישראל בולט חוסר הסימטריה, ויש לשנותו, כי 
בגללו גם מי שמבין את התועלת הנובעת מהגעה לעבודה ברגל 
מקום  מצד  העידוד  בגלל  הרכב  את  להעדיף  עשוי  באופניים,  או 

העבודה.
מדעי ההתנהגות מציעים לנו שלל פתרונות ואמצעים לשינוי 
משמעויות  מיוחסות  אחר  או  כזה  ברכב  לנסיעה  התנהגות. 
ברכב  והשימוש  מעמד,  כסמל  נתפסת  )המכונית  פסיכולוגיות 
הבחירה  על  מאוד  להשפיע  שיכולות  חברתיות(,  לנורמות  כפוף 
באמצעות  חברתיות  נורמות  לשנות  אפשר  התחבורה.  באמצעי 

קמפיינים פרסומיים, למשל תוך רתימת מעצבי דעה וידוענים.

ש: כיצד ניתן להטמיע שיקולים כמו כמות פליטת גזי החממה או 
אופן  בחירת  לגבי  בעת קבלת ההחלטה האישית  האוויר  מזהמי 

הנסיעה?
ממחקרים שונים עולה כי חלק גדול מהאנשים לא חש צורך לפעול 
בעמדות  המחזיקים  אלה  בקרב  החממה.  גזי  פליטות  להפחתת 
מתוך  הפועלים  אלה  בקרב  וגם  בהפחתה,  הצורך  כלפי  חיוביות 
לכמות  נחשב  מה  להעריך  קושי  קיים  פרו–סביבתיים,  מניעים 
סבירה של הפחתה. לא רק שרוב גזי החממה, כגון פחמן דו–חמצני, 
לזיהום  )בניגוד  בהם  לחוש  אפשר  ואי  ריח,  ונטולי  שקופים  הם 
אוויר(, גם העלות הכלכלית והסביבתית של פליטות פחמן אינה 
מוכרת. עמדות עשויות להיות מושפעות בעיקר מחינוך, ממודעות 
ומהסברה. לעומת זאת, למסירת מידע על גזי החממה הנפלטים 
כתוצאה משימוש בכלי רכב, יש השפעה מוגבלת מאוד על דפוסי 
התנהגות, בעיקר כאשר המידע נמסר ללא ֶהקשר רלוונטי )למשל, 
מידע שנמסר במונחי משקל או נפח אינו בעל משמעות רבה(. למי 
התנהגותם,  את  ישנו  אנשים  מידע  ממסירת  שכתוצאה  שמצפה 

צפויה אכזבה.
כנראה שהדבר העיקרי שמשפיע עלינו הוא התועלת האישית 
מקיימת  תחבורה  של  שבהקשר  היא  הטובה  הבשורה  הנתפסת. 
פעמים רבות קיים מתאם בין תועלת אישית לתועלת סביבתית. 
לכן, כדאי למשל להדגיש את התועלת הבריאותית לְּפרט כתוצאה 
מהליכה ברגל או מרכיבה על אופניים. דרך זו צפויה להיות יעילה 
על  בהשפעה  סביבתית,  תועלת  על  מידע  מסירת  מאשר  יותר 

הבחירה להתנייד באמצעים אלה.

ש: כיצד משפיע הגיל על הרגלי הצריכה התחבורתיים?
מסתבר שבקרב דור בני ה–40 פלוס, דפוסי הצריכה )התחבורתיים 
ובכלל( התקבעו, וקשה להם לשנות הרגלים. לעומת זאת, בקרב 
דור בני ה–20 פלוס ניתן לראות מגמות עולמיות של זניחת הרכב 
ָמקרו– להשפעות  זאת  לייחס  ניתן  בחלופות.  ושימוש  הפרטי 

כלכליות וגם לעמדות שונות כלפי צריכה בכלל וצריכה של תחבורה 
בפרט. גם בישראל אנחנו רואים הרבה יותר רוכבי אופניים )או כלי 
תחבורה אישית קלה אחרים, כגון אופניים חשמליים וקורקינטים( 

בקרב קבוצות הגיל הצעירות.

שהתרגלו  הפרטיים,  הרכב  בכלי  הנהגים  על  משפיעים  איך  ש: 
להרגיש כמו "מלכי הכביש", לשמור על חוקי תנועה שמיועדים 

לתת עדיפות לתחבורה ציבורית או לתחבורה אישית קלה?
ה'מקל  שיטות  היא  )והאפקטיביות(  המקובלות  הדרכים  אחת 
והגזר'. ברגע שהנהגים יבצעו התנהגות רצויה, הם יקבלו תמריץ 
הם  רצויה,  שאינה  התנהגות  יבצעו  שהם  וברגע  בה,  להמשיך 
ברגע  לכך:  טובה  דוגמה  הן  גודש  אגרות  עונש.  או  קנס  יקבלו 
גדוש.  נעשה  הוא  בכביש,  להשתמש  בוחרים  מדי  רבים  שאנשים 
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בעקבות זאת, מחיר האגרה בכביש עולה, וזאת במטרה להפחית 
באופן מידי את השימוש בכביש הגדוש, וכן לכסות את העלויות 
אינה  זו  גישה  במכוניות.  משימוש  כתוצאה  הנגרמות  החברתיות 
באגרת  רואים  לה  המתנגדים  רבים  אזרחים  כי  במיוחד,  אהודה 
הבעיה.  מפתרון  חלק  בהכרח  ולא  נוסף,  מיסוי  אמצעי  הגודש 
בערים  רבה.  פוליטית  רגישות  לכך  נלווית  המיסוי  ענייני  כל  כמו 
)כגון לונדון( שנוסף על הטלת אגרת גודש פיתחו בהן את תשתית 
חיוביות  זה  כלפי אמצעי מדיניות  התחבורה הציבורית, העמדות 

יותר.

הצורך  של  יחסית  רחבה  הבנה  יש  שכיום  שנראה  פי  על  אף  ש: 
דן בפרט,  ובגוש  בכלל  בישראל  בפתרונות תחבורתיים מקיימים 

השינוי בשטח ִאטי מדי. מה ניתן לעשות?
תחבורה  של  פתרונות  במתן  לצורך  המודעות  עליית  לדעתי, 
מקיימת בגוש דן, והעשייה שבצדה, לא צמחו מתוך חזון מבוסס 
לכשלי  מענה  לתת  הצורך  מתוך  אלא  מקיימת,  תחבורה  לקידום 
מאז  התבססה  שהתחבורה  מכך  שנובעים  דן,  בגוש  תחבורה 

ומתמיד על מכוניות פרטיות. כל עיר תגיע בסופו של דבר לשלב 
זה, אם היא לא תוכננה מלכתחילה כעיר שההתניידות בה נעשית 

בתחבורה ציבורית, באופניים וברגל.
קידום תחבורה עירונית מקיימת במטרופולין ותיק כמו תל–

אביב–יפו הוא אכן משימה מאתגרת, כי היא עיר הבנויה בצפיפות 
יחסית, וקשה לשלב בה תשתיות חדשות. דווקא מכיוון שהרבה 
יותר קשה להסב תשתיות של עיר קיימת מאשר לבנות תשתיות 
והשכונות  הערים  את  לפספס  לנו  אל  עיר,  בניית  בעת  חדשות 
החדשות שנבנות בימים אלה ללא פתרונות של תחבורה מקיימת. 
בשכונה  באמסטרדם.  שנבנתה  חדשה  בשכונה  ביקרתי  לדוגמה, 
קבועים(  בזמנים  בתחנות  )שעצרה  ציבורית  תחבורה  הייתה  זו 
עוד לפני אכלוס הבתים, ואפילו טרם השלמת בניית כל השכונה. 
ורק  חדשה,  שכונה  או  עיר  בונים  קודם  ההפך.  עושים  בישראל 
אחרי כמה שנים, כשנוצרים עומסים בכבישים, מתחילים בתכנון 
שחלף  בזמן  כי  מדי,  מאוחר  זה  אוטובוס.  קווי  של  ובפיתוח 
התושבים החדשים מפתחים הרגלי תחבורה שמבוססים על הרכב 

הפרטי.

 על הכריכה האחורית: האהבה רבת–השנים לציפורים של זאב לבינגר - אמן, אקולוג ונציג של קרן האמנים למען 
ם. דמות אנוש על רקע צילום נוף הניבט דרך עדשת מיקרוסקופ. קטע מגביש סוכר קסיליטול עם צבע מאכל כחול,  מי וף קדו נ

צולם באור ֵלד לבן, בהגדלה פי שישה. מתוך סדרת עבודות הבוחנת את יופיים המיקרוסקופי של גבישי מלח וסוכר. לכל עבודה ניתן 
אופי מיוחד באמצעים שונים, כגון תאורה, תוספת תמיסה עם צבע מאכל או תוספת תמיסה מלחית.

ד"ר רויטל כצנלסון היא מדענית סביבה ישראלית המתגוררת בקליפורניה, ועוסקת בייעוץ סביבתי, בהוראה, בהנגשת מדע ובאמנות.
.

"מגרש החניה" במפעל של חברת QBP )מינסוטה(. פרופ' אבינרי מציע למקד במקומות העבודה את המאמצים לשינוי התנהגות כדי להביא לנטישת הרכב הפרטי, 
למשל על–ידי מתן תמריץ להגעה לעבודה באופניים
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באחריות
הרפורמה להצלת הים התיכון

01.��מורידים 
מחנות�האפליקציות�

SEAWATCH את

02.��מדווחים�
על�המפגע�שבו�נתקלתם �

03.��מצילים��
את�הים�התיכון
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 SEA WATCH
אם לא תורידו איך תצילו?
דגים באחריות והחברה להגנת הטבע שמחים להזמין אתכם להוריד את 

האפליקציה ולהצטרף אלינו בשמירה על הים התיכון.
SEAWATCH- מוקד�הדיווחים�והתגובה�המהירה�למפגעים�בים�התיכון.

SEAWATCH הינו מוקד המופעל על ידי צוות החברה 
להגנת הטבע, ומטרתו לשפר את מצבו האקולוגי של הים 

התיכון ולאפשר לציבור מעורבות ישירה בהצלת הים.

הדיווחים מגיעים למוקד הפניות שלנו ונבדקים. 
דיווחים שנמצאו מפורטים ואמינים מועברים לטיפול 

גורמי האכיפה והרשויות הרלוונטיות )רשות הטבע 
והגנים, יחידת הפיצו”ח – משרד החקלאות, המשרד 

להגנת הסביבה, רשויות מקומיות(. 

דיווחים מסוימים יזכו לטיפול ישיר של צוות התגובה של 
החברה להגנת הטבע, בסיוע מתנדבים, לדוגמה הסרת 

רשתות רפאים, מבצעי ניקיון פסולת ימית, מעקב וטיפול 
במינים פולשים )בסיוע חוקרים מהאקדמיה(, ועוד.

הגורמים אליהם מועבר המידע, ומתבצע מעקב אחר 
הטיפול במפגע:

צב/יונק ימי פגוע - רט״ג
דיג/מכירה של מין מוגן - רט״ג

דיג בשמורה - רט״ג
דיג לא חוקי - פיצו״ח- משרד החקלאות

רשת רפאים - צוות התגובה של החלה״ט
פסולת ימית - צוות התגובה של החלה״ט

זיהום ים - המשרד להגנת הסביבה
מין פולש - צוות התגובה של החלה״ט



ִד', יום
משוב וֱקבֹלת ִדיֹלמות הצגת טבע, שמירת בנושא רט"ג עבוִדת הצגת

בהרצֹליה2015בִדצמבר30 האוויר חיֹל בבית ,

–ים המושב יו"ר

–

העברית) (האוניברסיטה גנין ואמציה (הג"ס)

11:45

פֹלִד יובֹל

10:25

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

מונחה ִדיון

כֹלֹלית סֱקירה

– התיכון בים הטבע שמירת אסטרטגיית

החֱקֹלאות משרִד , – הִדיג ממשֱק בניהוֹל חִדשות פנים

– ֹלמטרה? אותנו מֱקרבים הם איך ימיים: סֱקרים

המפרץ עֹל הצפויה וההשפעה החשיבות באיֹלת: הים עשב שמורת

– ניטור? שנות מ-8 ֹלמִדנו מה איֹלת: מפרץ ניטור

יהֹל רות

פרוימן ניר

מיֹלר אייֹל

זבוֹלוני אסף

עמיר רני

–יבשה המושב יו"ר

10:25

10:30

– הֹלאומית? ברמה

10:45

– הבינוי בתכניות

11:00

11:15

11:30

11:45

שפירא רביב

כֹלֹלית סֱקירה

כאסטרטגיה ֹלהטמיע הצֹלחנו האם אֱקוֹלוגיים: מסִדרונות

טבע ערכי הטמעת מינים: עֹל שמירה בעזרת שטחים שימור

– שֹלם אגן שֹל מֱקצועית בחינה המֹלח: ים פרויֱקט

– צפויים שעוִד אֹלה בעיֱקר החוֹלה: בעמֱק השינויים

– הפתרון? מה עברונה: הטבע בשמורת הנפט זיהום

מונחה ִדיון

רותם ִדותן

אנגרט ניר

צוער אסף

סבח ועמוס

ֱקשת ניסים

שֱקִדי יהושע

ונתונים –ניטור המושב יו"ר

12:55

13:00

13:15

–

13:30

13:45

14:00

14:15

פרבוֹלוצֱקי אבי

כֹלֹלית סֱקירה

– מהפכה האתר: תיֱקי מערכת

נתונים בסיסי מספר שֹל מושכֹל ניתוח המים: עופות מפֱקִד

– אֱקווטיים חוֹליות ֹלחסרי טֱקסונומיה מרכז

– הימים? אחרית חזון האם זיהום: ֹלֹלא נחֹלים

– המארג שֹל הטבע מצב ִדוח

מונחה ִדיון

וין גֹל

שטייניץ עופר

מיֹלשטיין ִדנה

כהן אריאֹל

מוסֹל יוסי

בוִדִדים במינים טיפוֹל

ֹלבֹל ומירב ווֹלצ'אֱק מרגרטה

מֹליחי יריב

ִדוֹלב עמית

ֹליִדר נעם

הצופה ואוהִד הורוביץ יגאֹל

– המושב יו"ר

12:55

13:00

–

13:15

–

13:30

13:45

14:00

–

14:15

הבֹלנה ִדרור

כֹלֹלית סֱקירה

בסכנה צמחים בביצוע: ֹלהצֹלחה האסטרטגיה תרומת

בשפֹלה צבאים ממשֱק ֹלהכוונת ובמוִדֹל בנתונים שימוש

– בתנים? ֹלטפֹל נכון איך מתפרצים: מינים

– שמענו וֹלא ראינו שֹלא מה עֹל ותאורה: רעש

טבע ֹלשמירת בר ֹלחיות החוֹלים בית תרומת

מונחה ִדיון

התכנסות8:30

9:30

ואסטרטגיה עבוִדה תכניות פעיֹלות, מוֱקִדי – שֱקִדי יהושע

והגנים הטבע רשות מנכ"ֹל גוֹלִדשטיין, שאוֹל

9:45

מֹליאה מושב

שֹל14:30 מבטו מנֱקוִדת סיכום

15:00

15:30

outsiderֱקפֹלן אהרון – מתעניין

מהֱקהֹל משוב

סיום

מֹליאה: מושב

: 02-5005422u.mada@npa.org.il(חובה)ֹלהרשמה |

עיון ֹליום הזמנה

בישראֹל טבע שמירת והגנים הטבע רשות מבצעת כך
הארציתברמה ֹלאסטרטגיה התכנסות


