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 "קיימות עירונית"פרויקט 

 .3102החל ממאי " מכון ירושלים לחקר ישראל"מתקיים ב" קיימות עירונית"פרויקט 

מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית ומחפש את המפתח להשגת הפרויקט 

הצעת מדיניות המקדמת סגנון חיים  הינה מטרת הפרויקט. י שינוי סגנון החיים העירונייד-לקיימות ע

 .מקיים בערים בישראל

שימוש במרחב , צריכה, תחבורה, עבודה -הפרויקט מתייחס לכלל תחומי החיים העירוניים כגון

בכדי להוביל לשיפור , רומבקש להביא לשינוי הדרך בה אנשים חיים את חייהם בעי, הציבורי ועוד

הפרויקט שם דגש על שינויי התנהגות ומחפש את המנופים והדרכים . רמת החיים ולהגברת הקיימות

הפרויקט  .ועוד, שימוש ברשתות חברתיות, לקידום חיים עירוניים מקיימים באמצעות הנעת קהילות

שלהם קשר לתחום הקיימות מתמקד בתהליכי שינוי התנהגות של התושבים בעיר ובעלי עניין נוספים 

אסטרטגיות לשינוי  מאחר ולרוב, הינה חדשנית בקרב רשויות עירוניות בישראל וגישה ז. העירונית

 .התנהגות אינן מיושמות באופן שיטתי והמודעות אליהן מצומצמת

 

. בשלב הראשון של הפרויקט נכתבו חוות דעת מומחים בכלל הנושאים המרכיבים קיימות עירונית

בכדי לבחון , במספר ערים בישראל" עירוניותמעבדות " התקיימות השלב השני של הפרויקט במסגר

מיהם השחקנים , וללמוד מהם החסמים וההזדמנויות, של הפרויקט בשטח את החזון והעקרונות

, בתום הפרויקט לייצר המלצות מדיניות ישימות שיוגשו למקבלי ההחלטותמנת -על, הרלוונטיים ועוד

 .3102באפריל 

 

עידוד ח זה מסכם מעבדה עירונית שהתקיימה בשיתוף עם עיריית אשדוד והתמקדה ב"דו

 .קיימא-התניידות עובדים באמצעות תחבורה בת
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 מבוא

 

 

 רקע  .1

 שינוי התניידות לעבודה –מטרות המעבדה העירונית  1.1

ההגעה לעבודה באמצעות  –בהיבט ספציפי וחשוב של קיימות עירונית  התמקדההמעבדה 

נושא זה נבחר לבדיקה בעיר . והפחתת השימוש ברכב פרטי לצורך זה, קיימא-תחבורה בת

משום שהוא מתלכד יחד עם כוונתה של העיר להביא לשינוי בהתניידות בין השאר , אשדוד

קט כחלק מפרוי, ה להוביל שינוי זהורכאשר העירייה אמ, לעבודה בקרב עובדים בעיר

 .תחבורה בת קיימא שאשדוד נבחרה בו לשמש כעיר מודל

 

 התניידות לעבודהלשינוי התנהגות בהקשר  1.2

, לצד התועלות המיוחסות לשימוש באמצעי תחבורהשבשנים האחרונות גדלה המודעות לכך 

המשפיעות הן על הפרט , שליליותאדם מובילות למגוון תופעות -התנהגויות התחבורה של בני

על מצב , ניתן למנות השפעה על בריאות גופנית ונפשית ובין ההשפעות האל. והן על החברה

רכב ממונעים הינו אחד מהגורמים -שימוש בכלי, כך למשל. ועל הטבע והסביבה, כלכלי

וגברת הנגרמות מפליטה מ, העיקריים התורמים לתופעות התחממות גלובלית ושינוי אקלימי

כאשר אחד השימושים העיקריים ברכב פרטי הוא , של פליטות פחמן וגזי חממה מהרכבים

וליישמם , השאיפה למצוא מקורות אנרגיה חלופיים ובלתי מזהמים. נסיעות יומיומיות לעבודה

ולכן יש להתמקד במקביל , הינה חזון רחוק שאיננו מהווה פתרון לבעיה, בטכנולוגיות הרכב

הינה חדשנית בקרב רשויות  וגישה ז. של התושבים בעיר ינוי התנהגותשגם בתהליכי 

 . עירוניות בישראל

, שגרתית-ניתן לאפיין את דפוסי השימוש בתחבורה של רוב האנשים בצורה תבניתית

מתאר את הפעילות התחבורתית ( commutingאו " )יוממות"המושג . במיוחד בימי חול

ים מביתם אל מקום העבודה או מקום הלימודים היומיומית של תושבי העיר המתנייד

הינה ( 1כלל לגיבוי ממחקרים-שגם זוכה בדרך)ההנחה האינטואיטיבית והרווחת (. ובחזרה)

הוא של ( בבוקר ולפנות ערב –במיוחד בשעות הלחץ ) שאחוז ניכר מהנסיעות באזור אורבני

על פי רוב ברכב פרטי או )המשתמשים באופן תדיר באותו אמצעי נסיעה , "יוממים"

ועיתוי שעות הנסיעה שלהם , אותן הדרכים מדי יום( כמעט)נוסעים על , (בתחבורה ציבורית

נמצא כי , הרגלי נסיעה פי נתונים שנאספים באמצעות סקרי-על. 2דומה אף הוא מיום ליום

                                                           
1
 N Presman and A Arnon (2006). Commuting patterns in Israel 1991-2004. Discussion Paper No. 

2006.04. Research Department, Bank of Israel. 
 

2
 רשת מחיישני נתונים וניתוח איסוף של הדגמה – יוממות על חדשות תובנות, (3102) אבינרי. א, פלדמן. י 

 . לתחבורה תבוניות למערכות הישראלי האיגוד, 4102 ישראל ITS מגזין. 'בלוטות
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הנסיעה משך ל בדומה, משך הנסיעה הממוצע לעבודה של האזרח הישראלי הוא כשעה ביום

 . 4 3ארצות אחרותבהממוצע 

. בין השאר בקרב יוממים, בעשורים האחרונים חל גידול רב בשימוש ברכב פרטי בישראל

מעסיקים קשר ישיר ל.  5מהמועסקים מחוץ לביתם מגיעים לעבודה ברכב הפרטי 21%מעל 

המעודדות נהיגה יחידנית , לתופעה זו באמצעות הענקת הטבות כספיות לתחבורה לעובדיהם

השתתפות , בין השאר מדובר בהקצאת רכבי חברה לעובדים. 6ויומיומית למקום העבודה

והקצאת מקומות חניה לעובדים במקום העבודה או , בהוצאות הדלק ותחזוקת הרכב הפרטי

הטבות אלה מעלימות מעיני הנהג את העלויות . לעתים ללא עלות כספית, ובסמיכות אלי

וכך נעשית הבחירה ברכב , מאחר שאלה משולמות על ידי המעסיק, האמתיות של הנסיעה

במדינות מערביות רבות הכירו זה מכבר באחריות מעסיקים לגידול . הפרטי לקלה ביותר

פעלת דרכי התמודדות הממוקדות והכרה זו הביאה לה, במספר המכוניות בכבישים

ההתמקדות במעסיקים לשם שינוי הרגלי נסיעה נראה על פי הניסיון העולמי . במעסיקים

זוהי מסגרת פעולה גמישה אשר יכולה להתאים ; תועלת-כאסטרטגיה יעילה במונחי עלות

 7.לכל חברה ולכל עובד בהתאם לתנאים ולצרכים הייחודיים להם

. לצמצם את מספר המכוניות הפרטיות בכבישים גדולה יכולתהמעסיקים הם גורם בעל 

באמצעות הגברת נוחות ותועלת השימוש , בכוחם להשפיע על הרגלי הנסיעה של עובדיהם

, ידי הקצאת חניות לאופניים-למשל על)באמצעי תחבורה חלופיים שהם יכולים להציע 

באמצעות מימון הטבות  וכן( אספקת הסעות לחיבור עם תחנות תחבורה ציבורית, מקלחות

הגעה , שימוש באופניים, כגון נסיעה בתחבורה ציבורית)להתניידות בחלופות לרכב הפרטי 

 להאגורמים (. או עבודה מהבית ללא צורך בהתניידות( carpool)שיתוף נסיעות , ברגל

בהקשר זה ניתן לציין גם  .8משחקים תפקיד מרכזי בבחירת אמצעי ההגעה למקום העבודה

הסדר וולונטרי בין העובד למעסיק במסגרתו מוותר העובד על  –סדר פדיון חנייה את ה

 .בתמורה לתוספת שכר או תמריץ אחר, השימוש בחנייה במקום העבודה

, אופן ההגעה לעבודה ברכב פרטי הוא התנהגות נורמטיבית במקומות עבודה רבים, בנוסף

: התנהגות זו נשענת על תרבות מקומית. המקובלת ומוסכמת על עובדים בכל הדרגים בארגון

במילים . המשפיעים על התנהגותם, מערך של נורמות וערכים משותפים לחברי הארגון

עובדים רבים בוחרים במכונית הפרטית כאמצעי הגעה לעבודה מאחר שזו הדרך , אחרות

                                                           
3
 Zahavi Y and Talvitie A (1980). Regularities in travel time and money expenditures. Transportation 

Research Record 750, 13–19. 

 
4
 Y.O. Susilo and E. Avineri (2014), The impacts of household structure to the individual’s stochastic 

travel and out-of-home activity time budget. Journal of Advanced Transportation 48(5), 454-470.  
 

5
 .לעבודה נסיעה מרחק בנושא סקר. (3112) ברנדמן מכון 

 
6
, הסביבה להגנת המשרד. 3112 פברואר. פרטי ברכב השימוש לריסון עובדים עידוד, יוממות דפוסי שינוי 

 .תכנון אגף, ותכנון מדיניות אשכול

 
7
 : לסקירה עולמית ודיון בהקשר הישראלי ראו 

 .3112דצמבר . מ"בע(  3112)  תחבורה ומחקר לתכנון המכון. מעסיקים באמצעות נסיעה הרגלי שינוי

 
8
 : להרחבה ודוגמאות ראו 

, הסביבה להגנת המשרד. 3112 פברואר. פרטי ברכב השימוש לריסון עובדים עידוד, יוממות דפוסי שינוי
 .תכנון אגף, ותכנון מדיניות אשכול
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או , (כמו גם בסביבות חברתיות נוספות)המקובלת בקרב האנשים החשובים להם בארגון 

הנתמך , עם הזמן הבחירה הופכת להרגל. בקרב אלה שאיתם יש להם אינטראקציות מרובות

החזר )אותן מעניק המעסיק , נוחות התפעולית לשימוש ברכב פרטיבו, בהטבות החומריות

 .ובערכים ארגוניים כמו סטטוס וסמליו( חניה צמודה, עלויות רכב פרטי

מצביעות על כך שחלק   9,10הגויות תחבורהסקירות אחרונות של הספרות בנושא שינוי התנ

 -ידי תיאוריית ההתנהגות המוכוונת -גדול מהמחקר ההתנהגותי בתחום התחבורה מונחה על

Theory of planned behavior (TPB)11 ,ביצוע -ותיאוריית נורמה- Norm-activation 

theory (NAT) 12. 

התנהגותו של האדם הינה נגזרת של כוונותיו ( 0ראה תמונה ) TPBפי המודל המוצע של -על

נורמות , עמדות: הכוונות ההתנהגותיות מבוססות על שלושה גורמים. ההתנהגותיות

 perceived behavioral)ושליטה התנהגותית נתפסת  (subjective norms)סובייקטיביות 

control) .רמות הנו, ביצוע ההתנהגות שליליות לגבי/העמדות הן הערכות חיוביות

ושליטה התנהגותית , הסובייקטיביות מייצגות את הלחץ החברתי הנתפס לביצוע ההתנהגות

ככל . הנתפסים ביחס לביצוע ההתנהגות( או הקושי)נתפסת משקפת את מידת הקלות 

שהעמדות והנורמות הסובייקטיביות חיוביות יותר והשליטה ההתנהגותית הנתפסת גבוהה 

. הגותיות לביצוע התנהגות ספציפית תהיינה גבוהה יותרכך עוצמת הכוונות ההתנ, יותר

NAT חברתיים -חשיבות למניעים פרו ,ל"בנוסף לגורמים הנ ,מייחסת(pro-social) 

 .13בהתנהגות

                                                           
9
 J. Anable, B. Lane and T. Kelay, 2006. A review of public attitudes to climate change and transport: 

summary report (Research report), Department for Transport, London.  
http://www.dft.gov.uk/publications/review-of-public-attitudes-to-climate-change-and-transport-
summary-report/  
 
10

 S. Bamberg, S. Fujii, M. Friman and T. Gärling, 2010. Behaviour theory and soft transport policy 
measures, Transport Policy 18, 228-235. 
 
11

 I. Ajzen, 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes 50, 179–211. 
 
12

 Schwartz, S.H. (1977). Normative influence on altruism, in: L. Berkowitz, Editor, Advances in 
Experimental Social Psychology vol. 10, Academic Press, New York, 221–279. 
 
13

 Avineri, E. (2012). On the use and potential of behavioural economics from the perspective of 
transport and climate change. Journal of Transport Geography 24, 512-521. 
 

http://www.dft.gov.uk/publications/review-of-public-attitudes-to-climate-change-and-transport-summary-report/
http://www.dft.gov.uk/publications/review-of-public-attitudes-to-climate-change-and-transport-summary-report/


 

6 
 

 תיאוריית ההתנהגות המתוכננת: 1תמונה   

  

הנחת העבודה הרלוונטית לענייננו היא שהתרבות הארגונית על הקשריה ההתנהגותיים 

והחברתיים עשויה להשפיע על עובדים גם באופני ההתניידות לעבודה באמצעי תחבורה 

תנהגותיים של סביבת העבודה לגבי היבטים חברתיים והתובנות . חלופיים לרכב הפרטי

 14.חשובות לעיצוב כלים ופתרונות לשינוי הרגלי נסיעה בקרב עובדים

נסיעה באופניים , מחקרים רבים בדקו את הקשר בין מבנה אורבני ושימוש בתחבורה ציבורית

ערכה של מחקר שעשה ה. ובעיקר לנסיעה לעבודה, או הליכה ברגל לתנועות היומיומיות

ב הגיע למסקנה כי הגורם המרכזי המגדיל את הסיכוי לנסיעה בתחבורה "הספרות בארה

 –הגדלת הסיכוי ב )ציבורית הוא רמת הקישוריות האזורית שהיא מאפשרת ממקום המגורים 

נוספים תורם עיצוב  2% -ו, תורמים הצפיפות והגיוון של סביבת התחנה 2%עוד (. 02%

  15.תחנה ליצירת סביבה מיטבית להולכי רגלהמרחב הציבורי סביב ה

גם בנושא התנאים המרחביים המעודדים הליכה ברגל ונסיעה באופניים קיימים מחקרים 

עם ריבוי פתחים , המסקנות של רובם היא שמבנה עירוני בעל רשת רחובות צפופה. רבים

והגנה , וויר חםהצללה בקיץ ובמזג א, הפונים לרחוב וכניסות בקומת הקרקע ישירות מהרחוב

                                                           
14

 Bartle, C. and Avineri, E. (2014), Personalised Travel Plans in the workplace: A case-study. 
Proceedings of ICE, Municipal Engineer 167(4), 183-190. 

 
15

 Ewing, R., and Cervero, R. (2010). Travel and the Built Environment -- A Meta-Analysis. Journal of 
the American Planning Association, 76(3), 265.  

 
 

 

 עמדה כלפי ההתנהגות

שליטה התנהגותית 

 נתפסת

 התנהגות כוונה נורמות סובייקטיביות
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וכן ריבוי של מקומות ישיבה ושהייה ברחוב , מפגעי מזג האוויר בחורף ומזג אוויר קר

 16.מעודדים הליכה ברגל ומסייעים ליצירת חיי רחוב פעילים

 

 מאפיינים וחסמים –תחבורה עירונית באשדוד  1.3

אשדוד סובלת מתנאים התחלתיים קשים לקידום הנסיעה בתחבורה ציבורית וההליכה  העיר

וניתוקה מרשתות התחבורה הציבורית , התל אביבי מיקומה בקצה המטרופולין. ברגל

מראש קושי בנגישות בתחבורה ציבורית למקומות תעסוקה במרחב יוצרות , העיקריות שלו

עם שכונות המנותקות זו מזו על , התכנון המודרניסטיתכנונה ברוח , יתר על כן. המטרופוליני

פועלת ברמה , וללא שימושי קרקע הפונים אליהם, ידי רחובות עורקיים מהירי תנועה

תמונה  ) 17כפי שמראה מחקר חדש שפורסם לאחרונה, המקומית כנגד עידוד ההליכה ברגל

3). 

בתחבורה ציבורית מראה כי רמת התלות , מחקר נוסף שפורסם לאחרונה, למרות זאת

 ,כאמצעי להגעה לעבודה ושירותים אחרים הנדרשים לחיי היום יום היא גבוהה באשדוד

אחוז גדול של  -כלכלי של העיר-תלות זו נובעת מהמבנה החברתי. יחסית למטרופולין

כלכלית נמוכה -קשישים ורמה סוציו ,צעירים לפני גיל הנהיגה, מבוגרים ללא נגישות לכלי רכב

השכונות עם התלות הגבוהה ביותר בתחבורה  31שבע מתוך . ממוצע במטרופוליןיחסית ל

 18.ציבורית במטרופולין נמצאות בעיר אשדוד

 

                                                           
16
 :ראו למשל 

Cao, X. (Jason), Mokhtarian, P., and  Handy, S. (2007). Do changes in neighborhood characteristics 
lead to changes in travel behavior? A structural equations modeling approach. Transportation, 34(5), 
535–556.  
 
Ewing, R., and Handy, S. (2009). Measuring the Unmeasurable: Urban Design Qualities Related to 
Walkability. Journal of Urban Design, 14(1), 65. 
  
Lee, C., and Moudon, A. V. (2006). The 3Ds + R: Quantifying land use and urban form correlates of 
walking. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 11(3), 204–215.  
 
Moudon, A.V., Lee, C., Cheadle, A.D., Garvin, C., Johnson, D., Schmid, T.L., and Lin, L. (2006). 
Operational Definitions of Walkable Neighborhood : Theoretical and Empirical Insights. Journal of 
Physical Activity and Health, 3(Suppl 1), 99–117. 
 
Ozbil, A., Peponis, J., and Stone, B. (2011). Understanding the link between street connectivity, land 
use and pedestrian flows. Urban Design International, 16(2), 125.  
 
Saelens, B. E., & Handy, S. L. (2008). Built environment correlates of walking: a review. Medicine and 
Science in Sports and Exercise, 40(7 Suppl), S550–66.  

 
17

 Omer, I., Rofè, Y., and Lerman, Y. (2015). The impact of planning on pedestrian movement: 
contrasting pedestrian movement models in pre-modern and modern neighborhoods in Israel. 
International Journal of Geographical Information Science, 1–22 

 
18

בחינה של המצב : אביב-נגישות ושוויוניות תחבורתית במטרופולין תל, אליה ומדניק-בן, מרטנס, בננסון, רופא 

 .3102אפריל , ח מחקר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים"דו, הקיים ותסריטי פיתוח עתידיים
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 (אראל אבינרי: צילום)רחוב באשדוד : 2תמונה 

. קיימא-ח תחבורה בתנבחרה אשדוד על ידי משרד התחבורה כעיר מודל לפיתו 3103בשנת 

בל ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים תקציבים בסך קט אמורה העיר לקבמסגרת הפרוי

עידוד ההליכה ברגל ואמצעי , כרבע מיליון שקלים להשקעה בשיפור התחבורה הציבורית

 . במטרה להפחית את כמות הנסיעות ברכב פרטיבין היתר , תחבורה חלופיים

  הכוללת הקמת רשת נתיבים של, הצעתה של אשדוד מציגה תוכנית פרטנית ואיכותית

המערכת משלבת (. אוטובוסים רבי קיבולת) BRTי המבוססת על קוו, תחבורה ציבורית

תוך נכונות של העירייה לבצע , המהווים חלופה לשימוש ברכב הפרטי, אמצעים בני קיימא

הצעת . לטובת השיפורים במערך התחבורה הציבורית, ויתורים בכל הנוגע לרכב הפרטי

בצירים  (צים"נת)הקמת רשת  נתיבי תחבורה ציבורית : עיריית אשדוד כוללת בין השאר

 BRTהרשת תאפשר מעבר מהיר של קווי . קילומטרים 31באורך כולל של , המרכזיים בעיר

, פריסת טכנולוגיות מתקדמות לשימוש וניהול תחבורה ציבורית. וכן קווים מזינים ובינעירוניים

מתן העדפה , ת רמזוריםהקמת מערכת בקר, הצבת מערכות כרטוס מחוץ לאוטובוס

התקנת שילוט אלקטרוני המעדכן את הנוסע על זמני הגעת , לתחבורה ציבורית ברמזורים

במסגרת שיפור תשתית . צים"האוטובוס לתחנה והקמת מערכת אכיפה אוטומטית בנת

 BRT -תחנות אוטובוס חדשות לאורך צירי קווי ה 011-התחבורה הציבורית יוקמו יותר מ

התחנה המרכזית תשודרג ותכלול הקמת . תחנות בכל רחבי העיר 311 -ר מוישודרגו יות

רשת של שבילים . כמו כן יוקם מסוף אוטובוסים חדש בעיר. סככות חדשות לקווי האוטובוסים

קילומטרים תחבר בין רובעי העיר למרכזים  33 -באורך של כ, מיוחדים לרוכבי אופניים

קילומטרים נוספים של  02 -חבורה הציבורית ותוך אינטגרציה מלאה עם הת, העירוניים
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, הכוללים בין השאר הקמת מדרחוב חדש במרכז העיר, צירים להולכי רגל יוקמו ברחבי העיר

 . 19באורך של כקילומטר אחד

במסגרתה תוסדר החנייה בחניונים , קיימא -תבהצעת עיריית אשדוד מעודדת מדיניות חנייה 

אמצעים . ויבוטלו מקומות חנייה לאורך מספר רחובות, ףבמרכז העיר ובסביבת החו, קיימים

קיימא הם עידוד עובדים להגיע לעבודה  תבנוספים שנועדו להגדיל את השימוש בתחבורה 

חודשי לכל  -חלוקת כרטיסי מנוי חופשי, תמרוץ לעובדים שיוותרו על מקום החנייה, באופניים

 . מערך השכרת אופניים חשמלייםשימוש באופניים בקרב תלמידים והקמת עידוד , עובד

כחלק מן הפרויקט נכללים גם פיתוח אמצעים חברתיים וכלכליים לעידוד שינוי הרגלי הנסיעה 

ובמטרה , כאחד המעסיקים הגדולים בעיר, עיריית אשדוד. בקרב עובדים למקומות עבודתם

שינוי  לקחה על עצמה להוביל את הפרויקט של, להוביל שינוי באמצעות דוגמא מוסדית

בעיר  אגף לתכנון אסטרטגיפעילות זו מובלת על ידי ה. בקרב עובדיה הרגלי הנסיעה

 .הקשר לביצוע המעבדה בעיר  עימו נוצר( אסתי פילוס' בהובלת הגב)

  

                                                           
19

 בה ויושקעו מודל לעיר נבחרה אשדוד: ישראל של העתיד עיר", מידע זה הינו מתוך אתר משרד התחבורה 

 "ירוקה תחבורה בפיתוח שקלים מיליארד כרבע

 -11-2012-e&id=2508:doverhttp://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=articl
1&Itemid=65-c-28a&catid=56:dover  

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2508:dover-2012-11-28a&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2508:dover-2012-11-28a&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2508:dover-2012-11-28a&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
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 מתודולוגיה. 2

 כללי 2.1

במספר " מעבדות עירוניות"התקיימו " קיימות עירונית"פרויקט במסגרת השלב השני של 

מהן , ללמוד מהם החסמים, בכדי לבחון בשטח את החזון והעקרונות ,ערים בישראל

בשלב האחרון , שצוות הפרויקט יוכל בכדי, ם השחקנים הרלוונטיים ועודמיה, ההזדמנויות

אחת מהמעבדות . לייצר המלצות מדיניות ישימות שיוגשו למקבלי ההחלטות, בפרויקט

השינוי בהתניידות עובדים למקומות והתמקדה בתהליכי  אשדודבעיר  הנערכהעירוניות 

 אראל אבינרי' פרופאת המעבדה הובילו . קיימא-עבודה ועידוד השימוש בתחבורה בת

בן ' אונ) ר יודן רופא"ד, (מכללת אפקה, ראש התכנית להנדסה וניהול מערכות תשתית)

צוות . קטת הפרויורכז, וענבר גורדון דרור-גלית רזו, מנהלת המחקר תמי גבריאלי, (גוריון

מנהלת , אסתי פילוסובראשם , המחקר זכה לשיתוף פעולה מצד גורמים בעיריית אשדוד

 .יועץ, דרור אסנתו, מנהלת קשרי חוץ, מיה דיסטל ,המחלקה לתכנון אסטרטגי

כרקע לתחילת העבודה ביצע צוות המחקר יחד עם העירייה מיפוי של אופן ההגעה לעבודה 

 –במהלך המעבדה התקיימו שלוש פגישות בעירייה . קווןבאמצעות סקר מ של עובדי העירייה

מנהלי כל  –" ל"פורום מנכ"שתי פגישות עם עובדים בכירים בעירייה ופגישה אחת עם 

בתחילת הפגישות עם עובדי העירייה הופץ שאלון עמדות בנושאי תחבורה . האגפים בעירייה

 .קיימא-בת

 

 :נושאי המעבדה 2.2

 :נבחנו הנושאים הבאיםמסגרת המעבדה העירונית ב

 מיפוי ההשלכות של השימוש ברכב בהגעה למקום העבודה על ידי עובדי העירייה -

 לעובדי העירייה קיימא-לקידום הגעה בתחבורה בת דיון בחלופות עקרוניות -

מה ניתן : חסמים התנהגותיים לקידום שינויי התנהגות במרחב העירוני/בחינת מניעים -

 ? של קידום פתרונות לשינוי התנהגותי הצפויה ללמוד מהם על מידת ההצלחה

האם תורמות או מגבילות את קידומם של  -עמדות ונורמות לגבי שינוי התנהגות, תפיסות -

 ?כלים ואסטרטגיות לשינוי התנהגות במתחם העירוני

קיימא בקרב עובדי עיריית אשדוד -ל נבחנו בהקשר ליישום מדיניות תחבורה בת"הנושאים הנ

כחלק מבניית מדיניות לעידוד עובדים לשימוש בתחבורה בת קיימא בהגעה וכן , כמודל

בשלושת המפגשים ובשאלונים נותחו בשיטות , הנתונים שנאספו בתהליך המיפוי. לעבודה

כאשר הדגש הינו על מיפוי חסמים והזדמנויות בתהליכי שינוי , ניתוח איכותניות וכמותיות

 .התנהגות בהתניידות לעבודה
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 תיאור מהלך הפגישות עם עובדי העירייה 2.3

 רישום שמי , קפה וכיבוד, התכנסות -

 שאלון בנושא התנהגויות ושינוי התנהגות חלוקת  -

 הצגת פרויקט קיימות עירונית  -

 הצגת פרויקט משרד התחבורה באשדוד -

 משמעויות  + הצגת נתונים שנותחו  -מיפוי הגעה לעבודה הצגת  -

 דיון בנושא פתרונות המקדמים שינוי התנהגותי בהגעה לעבודה   -

 סיכום   -

 .שעות 0.2 -כ ארך כל אחד מהמפגשים כ"סה

 

 

 

במהלך מפגשי המעבדה העירונית באשדוד: 3-5תמונות   
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 מבנה השאלון 2.2

בתחילת המפגשים עם עובדי העירייה הופץ שאלון בנושא עמדות כלפי השימוש , כאמור

 (. לשאלון המפורט 'נספח אראו )תחבורה מקיימת בהתניידות לעבודה 

 Theory -בבסיס השאלון עומדת הנחת יסוד המבוססת על תיאוריית ההתנהגות המוכוונת 

of planned behaviour (TPB)20 , אמצעי הבחירה ב –דון במקרה הנ)ולפיה התנהגות

 :ידי-על( ולשינוי)ניתנת להסבר ( הרכב בו נעשה שימוש להתניידות לעבודה

 עמדות 

 נורמות חברתיות 

 שליטה נתפסת בהתנהגות 

 (0.3ראו רקע תיאורטי על המודל בסעיף )

 קבוצת דיון 2.5

הדיון  ."קבוצת מיקוד"במסגרת שני המפגשים עם עובדי העירייה נערך דיון במתכונת 

 : התמקד בנושאים הבאים

 קיימא לעובדים -חלופות עקרוניות לקידום הגעה בתחבורה בת 

 עמדות ונורמות לגבי שינוי התנהגות, תפיסות 

 חסמים התנהגותיים לקידום שינויי התנהגות במרחב העירוני /בחינת מניעים 

 אתגרים בתהליך המחקר 2.2

בתנאים אופטימליים  רךנעלא  אשדודקרב עובדי עיריית המחקר שבוצע ביש לציין כי 

ת ולכוונ, יקט התחבורהמשתתפים בסדנאות היו מודעים לפרוה .מבחינת המחקר המדעי

וניתן להניח כי תשובותיהם נועדו לא  ,העירייה לבצע שינויים שונים בהסדרי ההגעה לעבודה

אלא אף להשפיע על  ביחס לנושא המעבדה ועמדותיהם רק בכדי לדווח על מחשבותיהם

כנפרד  הציג את עצמופרויקט שצוות הלמרות . התהליך עצמו מול מקבלי ההחלטות בעירייה

העובדה היא שכדי לעורר , קיימא-יקט תחבורה בתהתהליך שעושה העירייה במסגרת פרומ

עם האגף , כחוקרים ושלהיה צורך בזיהוי חלקי , עניין בעירייה לשתף פעולה עם המעבדה

 .האחראי על פיתוח המדיניות לשינוי התנהגות בעירייה

ק את עצמו מזיהוי מוחלט עם לנת ,ככל שניתן היה, במהלך הסדנאות ניסה פרויקטצוות ה

צוות  לתחושת –כדי לאפשר לעובדים להשיב בצורה חופשית ככל האפשר ב הפרויקט

, הראשונותמהלך זה הצליח יותר עם עובדי העירייה שהשתתפו בשתי הסדנאות , המחקר

נושאים באחריות לקבלת ההחלטות , מטבע הדברים, אשר ופחות עם חברי הנהלת העירייה

  . ובמחוייבות לבצען

                                                           
20

 I. Ajzen, 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes 50, 179–211. 
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 ניתוח ודיון ,תוצאות. 3

 כללי 3.1

 :פרק זה מתבסס על ניתוח הנתונים הבאים

 סקר הגעה לעבודה שנעשה באינטרנט על ידי האגף לתכנון אסטרטגי -

 איכותניים נתונים –סיכומי הסדנאות  -

 ניתוח שאלון עמדות -

 

 

 תוצאות סקר נסיעות לעבודה 3.2

יש לציין כי מדגם זה איננו בהכרח מייצג את . עובדים בעירייה 093בסקר המקדים השתתפו 

אך בשל היקפו הנרחב הוא מאפשר הבנה של מספר היבטים הרלוונטיים , כלל האוכלוסייה

 .לעבודה זו

 

 :ניתוח התשובות למספר שאלות בסקר להלן
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 ?ה/ה גר/היכן את 1.4.0

 (תגובות שהתקבלו 093מתוך , באחוזים)

 

 
 2תמונה 

 

 ?ת/ה עובד/היכן את 1.4.4

 (תגובות שהתקבלו 093מתוך , במספרים מוחלטים)

 

 

 7תמונה 
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 ?כמה זמן בממוצע לוקח לך להגיע לעבודה 1.4.1

 (תגובות שהתקבלו 093מתוך , במספרים מוחלטים)

 

 

 8תמונה 

 

 

אופן הגעה לעבודה 1.4.2  

 (תגובות שהתקבלו 093מתוך , במספרים מוחלטים)

 

 9תמונה 
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 אחר
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 ?ה לוותר על רכבך בהגעה לעבודה/ה מוכנ/האם ובאיזה תנאים תהי 1.4.3

 

 11תמונה 

 

 הסקרממצאי סיכום  1.4.3

 משיבים 093מדגם לא אקראי של  -

 במרכז ובשכונות הדרומיותמתגוררים  21% –מעל ל  -

 דקות לחצי שעה 2בין נע משך הזמן להגעה לעבודה  -

 רוב מוחלט מגיע היום ברכב פרטי כנהג וכנוסע -

 שללו זאת מכל וכל 22%רק  –יש נכונות לשנות את אופן ההגעה לעבודה  -

ובקרב אותם אנשים , לפחות מוצהרת –בסך הכל יש רמה גבוהה של נכונות לשינוי  -

יש לבחון את זה במדגם אקראי של עובדים מכל  –אל האינטרנטי שהשתתפו במש

 .המחלקות השדרות ומכל

 

 סיכום התגובות לשאלון עמדות והתגובות במהלך המפגשים עם עובדי עירייה 3.3

 כללי 1.1.0

 02-ו, בשתי סדנאות העובדים משתתפים 22)משתתפים  29בשלוש הסדנאות נכחו 

 (. ל"משתתפים בפורום מנכ

 :המשתתפים שענו על השאלון 22מבין 

 גברים 02, נשים 39 -

 (שנים 01מתוכם מעל  20)מחזיקי רישיון נהיגה  22 -

וניתוח איכותני של תגובות המשתתפים עולות , שאלוני עמדות 22מתוך ניתוח כמותי של 

 :התוצאות הבאות

 

35% 

23% 
3% 

35% 

4% 

 אין סיכוי שלא אגיע ברכב

 הסעה מאורגנת

 סבסוד הנסיעות

תדירות ומהירות גבוהה יותר  
 של אוטובוסים

 אחר
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 :מודעות 1.1.4

 " ברגל או באופניים , צ"קיימים יתרונות כלכליים לעובד בהגעה לעבודה בתח"

 מסכים בהחלט  / מסכים  29% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים 31% 

 "ברגל או באופניים , צ"קיימים יתרונות כלכליים למעסיק בהגעה לעבודה בתח" 

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  22% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים 2% 

 "ברגל או באופניים  ,צ"קיימים יתרונות סביבתיים בהגעה לעבודה בתח"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  99% 

 

המשתתפים מוצאים יתרונות כלכליים הן לעובד והן למעסיק בהגעה לעבודה בתחבורה  - 

 ברגל או באופניים, ציבורית

ברגל או , סביבתיים בהגעה לעבודה בתחבורה ציבורית יתרונות המשתתפים מוצאים - 

 באופניים

 

 :עמדות 1.1.1

 " הוא אמצעי הגעה טוב לעבודה( אופנוע/מכונית)רכב פרטי , עבורי"

 מסכים בהחלט  / מסכים  92% 

 "תחבורה ציבורית היא אמצעי הגעה טוב לעבודה, עבורי"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  21% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים 29% 

 "הגעה ברגל או באופניים היא אמצעי הגעה טוב לעבודה, עבורי"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  22% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים 29% 

 לרוב המשתתפים עמדות חיוביות כלפי רכב פרטי כאמצעי להגעה לעבודה - 

בקרב המשתתפים קיימות הן עמדות חיוביות והן עמדות שליליות כלפי תחבורה  - 

 ציבורית כאמצעי להגעה לעבודה

  

וביות והן עמדות שליליות כלפי אופניים והליכה בקרב המשתתפים קיימות הן עמדות חי - 

 ברגל כאמצעים להגעה לעבודה
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 נורמות חברתיות 1.1.2

 " רכב פרטי הוא אמצעי ההגעה העיקרי לעבודה, עבור רוב האנשים שחשובים לי"

 מסכים בהחלט  / מסכים  92% 

 "צ היא אמצעי ההגעה העיקרי לעבודה"תח, עבור רוב האנשים שחשובים לי"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  32% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  20% 

 "אופניים היא אמצעי ההגעה העיקרי/הגעה ברגל, עבור רוב האנשים שחשובים לי"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  9% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  92% 

 

ם הגעה ברכב פרטי למקום העבודה נתפסת באופן חזק כנורמה חברתית במקו - 

 העבודה

 

 :שליטה נתפסת בהתנהגות 1.1.3

 " הינה פשוטה וקלה( אופנוע/מכונית)הגעה לעבודה תוך שימוש ברכב פרטי , עבורי"

 מסכים בהחלט  / מסכים  99% 

 

 "צ הינה פשוטה וקלה"הגעה לעבודה תוך שימוש בתח, עבורי"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  02% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  92% 

 

 "הגעה לעבודה ברגל או באופניים הינה פשוטה וקלה, עבורי"

 ; מסכים בהחלט/ מסכים  02% 

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  91% 

 

, תפיסת השליטה בהתנהגות הינה גבוהה בהקשר של התניידות לעבודה ברכב פרטי - 

 .ברגל או באופניים, ונמוכה בהקשר של התניידות לעבודה בתחבורה ציבורית
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 ?קיימא-כיצד ניתן לעודד שימוש בתחבורה בת 1.1.3

 " פתרון אפקטיבי -אופניים והליכה ברגל , צ"שיפור תשתיות תח"

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  2% ;  מסכים בהחלט/ מסכים  22% 

 " פתרון אפקטיבי  -הפחתת מספר החניות הפנויות במקום העבודה "

 לא מסכים לחלוטין/ מסכים לא  23% מסכים בהחלט  / מסכים  32% 

 "פתרון אפקטיבי  -קיימא -הענקת תמריצים כספיים להגעה לעבודה בתחבורה בת"

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  33% ; מסכים בהחלט/ מסכים  22% 

 "פתרון אפקטיבי  -הפחתת תמריצים כספיים להגעה לעבודה ברכב פרטי "

 ;לא מסכים לחלוטין/  לא מסכים 29% ; מסכים בהחלט/ מסכים  9% 

 " פתרון צודק -אופניים והליכה ברגל , צ"שיפור תשתיות תח"

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  00% ;  מסכים בהחלט/ מסכים  22% 

 " פתרון צודק -הפחתת מספר החניות הפנויות במקום העבודה "

 לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  23% מסכים בהחלט  / מסכים  33% 

 "פתרון צודק -קיימא -ת תמריצים כספיים להגעה לעבודה בתחבורה בתהענק"

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  33% ; מסכים בהחלט/ מסכים  22% 

 "פתרון צודק -הפחתת תמריצים כספיים להגעה לעבודה ברכב פרטי "

 ;לא מסכים לחלוטין/ לא מסכים  22% ; מסכים בהחלט/ מסכים  00% 
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מה יכול להיות תמריץ " –הדיון בשני המפגשים עם עובדי העירייה בנושא סיכום  2.2.2

 "?לעובדי העירייה כדי שיצמצמו את השימוש ברכב פרטי

 

 :במהלך המפגשים הועלו על ידי המשתתפים הנקודות הבאות

 

 היבטי תשתיות

 הקמה ותפעול של תשתיות מאפשרות -

o שבילי אופניים 

o חניות 

o מקלחות 

o הצללות 

o ברזיות 

 

 פתרונות תפעוליים לעידוד חלופות לרכב פרטי

  Carless Sunday -יום בשבוע בו כל עובדי העירייה לא נוהגים -

 .נסיעה משותפת של עובדים בקבוצות -

 אפליקציה של שיתוף לעובדים -

 העמדת צי של רכבי עירייה לטובת מי שזקוק לרכב בשעות העבודה -

 

 היבטי שכר

 (צ שקבוע בחוק"סכום לתח, אחזקת רכב)הבטחה שהשכר לא ייפגע  -

 .צריך להתייחס לנושא הביטוח של דרכי ההגעה שונות לעבודה -

 

 (חומרי או אחר)היבטי תגמול 

 ...(קופונים, אולי פדיון ימי חופשה)תמריץ בצורת כרטיסיות לשימושים אחרים  -

 כזמן עבודה( הליכה/רכיבה)להחשיב את זמן ההגעה  -

 הגמשת שעות בהגעה לעבודה -

 סכום לרכישת אופניים -
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 היבטי חנייה

 חניה בתשלום ולא בחינם  -

עלות (. רחוק יותר זול, הכי קרוב לעירייה יותר יקר)מחירים של החניונים במחיר מדורג  -

 ליום אולי כן₪  31אבל , בחודש לא תשנה התנהגות₪  21של 

 בחינה של צרכי העובדים -

 

 (שיווק, ינוךח" )רכים"פתרונות 

 .סולם התגמול בעייתי ולכן החינוך הוא הפתרון -

 .עידוד הליכתיות ושימוש באופניים -הסברה -

 .לחשוב פחות על נוחות ויותר על בריאות -

 .נדייס'מרצ, שימוש בגימיקים -

 .דוגמא אישית של בכירים -

 .(חזק בקרב הצעירים שמסתובבים באזורים מקובלים)ליצור מגמה של נראות  -

 .לרכיבה ולטיפול באופנייםהדרכות  -

ל מאששות אף הן את תיאוריית "מעניין לראות כי תגובות עובדי העירייה בהקשר הנ

העובדים הכירו בחשיבות שינוי . Theory of Planned Behaviour -ההתנהגות המתוכננת 

נורמות שינוי , (למשל ביחס לקשר בין הגעה אקטיבית לעבודה והיבטים בריאותים) עמדות

תפיסת ושינוי ( מגמת נראות ברכיבה על אופניים, דוגמה אישית של בכירים) סותנתפ

 (.למשל באמצעות הדרכות לרכיבה ולטיפול באופניים) השליטה בהתנהגות

 

 סיכום שני המפגשים עם עובדי העירייה 1.1.3

 קיימת מודעות גבוהה ליתרונות הנובעים משימוש בתחבורה מקיימת. 

 

 במיוחד , והחסמים במעבר לשימוש בתחבורה מקיימת במקביל בולטים הקשיים

והקושי לקיים , בהיבטים של גמישות בלוח הזמנים והצורך באיחוד ושרשור נסיעות

 .סדר יום עמוס המתפרס על מרחקים גדולים יחסית ללא שימוש ברכב פרטי

  

 והציעו מגוון פתרונות –מוכנות ויצירתיות , יחד עם זאת המשתתפים גילו פתיחות. 

 

 פתרונות , יש לציין כי בלטו פתרונות שמטרתם תגמול נכון וצודק של הגעה לעבודה

 . פתרונות בהם הדרג המוביל בעירייה משמש דוגמה חיובית, המאפשרים גמישות
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 ל"סיכום המפגש עם פורום מנכ 3.2

  הייתה הסכמה רחבה למדי בקרב המשתתפים שהעירייה צריכה להוביל ולשמש

 .כב פרטי לאמצעים אחריםדוגמא במעבר מר

 

  בין היתר ניכר כי קושי זה  –היה קושי להגדיר מדדים לשינוי הנדרש על ידי העירייה

 .נובע מחשש להתחייב למדדים ברורים וכמותיים

 

  ואת האפשרות  –" עיר בריאה"המשתתפים ציינו ניסיון חיובי של העירייה עם מיזם

 . בין בריאות לאופן הנסיעה לעבודהלרתום את המודעות הקיימת בנושא זה ולקשר 

 

  מימון רכב וחנייה חינם –" פריבילגיות"המשתתפים ציינו את הקושי לוותר על. 

 

  מתגובות המשתתפים ניכר כי קיימת מודעות רבה לחשיבות של המחיר כמניע

 .לשינוי

 

 החברתי של  יש לציין כי בתגובות רבות ניתן דגש על האינטרס האישי ועל הסטטוס

 .שימוש ברכב
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 מסקנות והשלכות העבודה. 2

 ממצאים עיקריים 2.1

  קיים פער עצום בתפיסות בין הרצוי והמצוי מבחינת השימוש באמצעי תחבורה

 .מקיימים בהגעה לעבודה

 

  המבנה העירוני והמיקום מקלים על שימוש בכלי רכב  –מכאן עולה אתגר משמעותי

שיפורים טכנולוגיים ותפעוליים  .ברגל ונסיעה באופניים ומקשים על הליכה, פרטיים

 .אינם מספיקים

 

  יש צורך בהמשך רתימה של  נראה כיל "תגובות המשתתפים בקרב פורום מנכמתוך

, מנת לקדם את הצלחת הפרויקט התחבורתי העירוני-הצוות הניהולי של העירייה על

 . גם בהיבטים של שינויי התנהגות

 

 מחקרייםהיבטים  2.2

את תגובות המשתתפים בסדנאות ניתן להסביר במסגרת מודל תיאוריית ההתנהגות 

השימוש במודל מסייע בזיהוי . שתואר לעיל Theory of Planned Behaviour -המתוכננת 

, נורמות סובייקטיביות, המכונים בספרות המדעית עמדות)והבנה של גורמים פסיכולוגיים 

העשויים לתרום או להוות חסמים לפיתוח ( וכוונות התנהגותיות, תפיסת השליטה בהתנהגות

בפרט נראה כי לשינוי עמדות כלפי . קיימא-והטמעת מדיניות לעידוד השימוש בתחבורה בת

וכי רצוי לכוון את עיקר , קיימא לעבודה צפויה אפקטיביות מוגבלת-התניידות בתחבורה בת

ובשינוי תפיסת  (subjective norms)סות המאמצים לשינוי התנהגות בשינוי הנורמות הנתפ

 . (perceived behavior control)השליטה בהתנהגות 

 

 ברמת העירייה –המלצות  2.3

המעבדה העירונית הייתה מוגבלת , ח זה"יש לזכור כי למרות המידע העשיר המוצג בדו

ם וליצור כלי, על מנת לאשר ולאשש את המסקנות. מבחינת ההיקף והעומק של המידע

, נדרש תהליך מובנה ובהיקף נרחב יותר בקרב עובדי העירייה, אופרטיביים וקונקרטיים

אנו מאמינים כי ניתוח , יחד עם זאת. ולצורך יישום במקומות עבודה אחרים אף בהם

התגובות מדגים מספר חסמים והזדמנויות בשינויי התנהגות שלגביהם יכולה העירייה לנקוט 

 .צעדים מעשיים
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 :מומלצים לבניית תוכנית לשינוי בהגעה לעבודה בעירייה תהליכים

בהקשר זה . (soft measures)" רכים"המעבדה העירונית שמה דגש על שינויי התנהגות 

 :ניתן לעצב מספר כלי מדיניות

 

 קיימא ויתרונותיה -מניתוח השאלונים ומן הסדנאות עלה כי המודעות לתחבורה בת

לא ברור האם בקרב פורום , בקרב עובדי העירייה)הסביבתיים והבריאותיים קיימת 

מומלץ לשמר ולחזק את (. ל קיימת מידה דומה של מודעות ועמדות חיוביות"מנכ

תחבורה , אופניים, רגל)העמדות החיוביות של העובדים כלפי תחבורה מקיימת 

פעולה של הגברת מודעות וחיזוק , יחד עם זאת. למשל באמצעות קמפיין –( ציבורית

ות חיוביות כלפי תחבורה מקיימת איננה צפויה להביא לידי שינוי משמעותי היות עמד

 .וחלק גדול מהעובדים כבר מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי תחבורה מקיימת

 

  על העירייה לנקוט באמצעים משלימים להשקעה בתחבורה ציבורית ובשיפור המרחב

את הנסיעה ברכב למועדפת  כדי להפוך –הציבורי להליכה ברגל ונסיעה באופניים 

ולחזק את היתרונות החברתיים , ומבחינת הסטטוס הנתפס, פחות מבחינה חברתית

 .והתדמיתיים של הליכה ברגל ונסיעה באופניים

 

 היתרונות הבריאותיים של הליכה ברגל ונסיעה : שני המפתחות המרכזיים לשינוי הם

בריא הופנם בתרבות  אורח חיים בהן, במיוחד בערים כמו אשדוד)באופניים 

והיתרונות החברתיים שבשותפות נסיעות ונסיעה בתחבורה , (הארגונית והעירונית

כמו למשל , של הנוסעים ברכב" סטטוס"זאת יחד עם הורדת . ציבורית או משתפת

מתן , מיקום תחנות הסעה ותחבורה ציבורית קרוב יותר ממקומות החנייה לכניסה

כל אלה עשויים לשנות את הסטטוס  –רכז העיר עדיפות לרכב ציבורי בסביבת מ

ולסייע לאנשים לעשות את המעבר לאמצעי תנועה , הנלווה לרכב ולהגעה ברכב

 .מקיימים יותר

 

 מתן אינפורמציה ושיטות אחרות לשינוי , קמפיין, בהתאם לממצאים המחקריים

התנהגות עשויים לכלול אלמנטים המוכוונים לשינוי התנהגות דרך שינוי הנורמות 

 perceived)ושינוי תפיסת השליטה בהתנהגות  (subjective norms)הנתפסות 

behavior control) .כול לבוא לידי ביטוי י כך למשל שינוי הנורמות הנתפסות

באמצעות פרסום סקרים המצביעים על כך ששימוש בתחבורה מקיימת נתפס כדבר 

בקרב אוכלוסיית ( הן ברמת הפעילות הרצויה והן ברמת הפעילות המצויה)נורמטיבי 

 .היעד

 

  פנייה לקבוצות עובדי ארגון בעלי ערכים ונורמות משותפים תוך שימוש בטכניקות של

גונית עשויה להצליח יותר מפנייה לכלל ציבור העובדים בחברה שינוי תרבות אר

 .מתן אלטרנטיבות אטרקטיביות להגעה לעבודה יקל על שינוי הנורמות. הישראלית

 

  המאפיין )כיוון שרבים נרתעים מהשימוש בתחבורה מקיימת בשל חוסר ניסיון קודם

נסות לשנות את חשוב ל, וחסמים פסיכולוגיים הקשורים לכך( ציבור גדול יחסית

ניתן לנסות ולפשט את המידע המציג  ,כך למשל. תפיסת השליטה בהתנהגות

דוגמה אחרת היא . למשתמש הפוטנציאלי בתחבורה ציבורית את אופן השימוש בה
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כפי שנהוג אצל )סדנאות לרכיבה באופניים או תיקון תקרים במקום העבודה 

חינמי או מסובסד לבעלי אופניים  או אף שירות תיקונים( מעסיקים בערים אירופאיות

 .או בסמוך לו ,במקום העבודה

 

 רצוי , ברגל ובאופניים, על מנת לעודד הגעה לעבודה בתחבורה ציבורית, כן-כמו

בדרכים השמות דגש , ומידע, תפעול, כולל אלמנטים של תשתית, ולעצב אמצעים אל

עיצוב עירוני פשוטים להנחיית  שימוש באלמנטי, למשל. בהםעל פשטות השימוש 

 (.00-03ראה תמונות )הולכי רגל או משתמשי תחבורה ציבורית אל היעד 

 

 

 (אראל אבינרי: צילום) 11-12תמונות 

 

  זה בדרך כלל נכון בכל ארגון המעוניין בהטמעת )מומלץ לעבור תהליך פנימי בארגון

ירונית יש פוטנציאל לשינוי על פי ממצאי המעבדה הע(. לא רק בעיריית אשדוד, שינוי

עובדים המעוניינים או תומכים  ידי-שינוי המונע על -כלומר, bottom-upשאופיו 

כלומר שגם בדרג , גם עובד top-down -צריך לוודא שה. במעבר לתחבורה מקיימת

עניין ומחויבות להנעת התהליכים של תחבורה מקיימת , הבכיר יותר קיימים מודעות

 .בעיר

לשינוי התנהגות הינה מוגבלת כל עוד לא נערכו " כלים רכים"פקטיביות של כמובן שהא

באופן , תפעול ותמחור אמצעי התחבורה המקיימים, במקביל שינויים משמעותיים בתשתיות

את הנגישות אליהם ואת , את מידת הנוחות בשימוש בהם, המשפר את רמת השירות שלהם

 :מספר כיווני פתרון בהקשר זה ניתן להדגיש. התועלות למשתמשים

  יש לבחון את המיקום והדרך מתחנות התחבורה הציבורית וההיסעים ועד הכניסה

כפי שעלה במפגשים גם אלה שהיו מעוניינים  –לעירייה ולמקומות העבודה האחרים 

והעדר , חוסר הישירות, לפעמים להגיע בתחבורה ציבורית נרתעים מכך עקב המרחק

 .התחנה המרכזית לכניסה לעירייהההגנה ממזג האוויר בדרך מ

 

 יש לוודא שהתשתיות יהיו מותאמות לצרכי . ל לגבי שימוש באופניים והליכה ברגל"כנ

המשתמשים ויכללו אלמנטים הרלבנטיים הן לבטיחותם והן לנוחיותם של 
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ריהוט רחוב , צמחיה שנותנת צל, שירותים ציבוריים, כגון ברזיות)המשתמשים בדרך 

 (.חניות לאופניים, ספסלים –

 

 הן העלויות . יש לבחון את העלות המלאה של התניידות העובדים בכלי רכב פרטיים

והן העלויות העקיפות של , ותשלום עבור שימוש בחנייה הישירות של החזקת רכב

על בסיס חישוב זה ניתן להתחיל . 'אי שימוש אלטרנטיבי וכו, תחזוקת שטחי חנייה

הפתרונות עשויים לכלול אלמנטים של . לשינוי החברתי לבנות את הרציונל הכלכלי

ידי המעסיק לעובד המתנייד -הגדלת הסבסוד והתמריצים הכלכליים הניתנים על

-ומצד שני הפחתת הסבסוד והתמריצים הכלכליים הניתנים על, בתחבורה מקיימת

 .ידי המעסיק לעובד המתנייד ברכב פרטי

 

 נתפסים כצודקים( חד לגבי שינויים בתגמולבמיו)יש לוודא שהפתרונות , בהקשר זה .

השימוש ברכב וחניה ליד מקום העבודה הועלה במהלך הדיון הרעיון לפיו כך למשל 

על צרכים ונגישות לרכב  להתבססאלא , לסטטוס בארגון צריך להתפס כקשוראיננו 

 .למטרות עבודה

 

 פרטיים  בשלב הראשון סביר להניח שניתן יהיה להקטין את ההגעה בכלי רכב

באמצעות  (carpool)כולל שיתוף נסיעות  ,לעבודה על ידי הפעלת מערך של הסעות

 .Moovex)דוגמת )אפליקציות זמינות 

 

בקלות ובטווח הקצר ( לפחות באופן חלקי)רוב הרעיונות המוצעים לעיל ניתנים ליישום 

, רשים יותר תכנוןבמקביל עוסקת העירייה במגוון פתרונות הדו"(. פירות נמוכים)"והבינוני 

-חלקם במסגרת התכנית לפיתוח תחבורה בת, "(פירות גבוהים)"זמן ומאמצים , משאבים

ראוי לפתח את מגוון כלי המדיניות לשינוי , בהקשר זה(. 0.0ראה סעיף )קיימא בעיר 

ולראות בהם כמשלימים זה את , במקביל" הכלים הקשים"והן " הכלים הרכים"הן , התנהגות

 .זה בזהזה ותומכים 

אנו מוצאים , קיימא בעיר-בהמשך לפעילות העירייה במסגרת התכנית לפיתוח תחבורה בת

 :לנכון לציין מספר כיווני פעולה גם בטווח הארוך

  התנאים ההתחלתיים לשינוי התנהגותי בכיוון של התניידות ברגל ובתחבורה ציבורית

ירוני שלהם נקבע שהמבנה הע)כמו בהרבה ערים ושכונות חדשות בארץ , באשדוד

אזורים אלה תוכננו בתפיסה של . הם קשים( של המאה הקודמת 21 -אחרי שנות ה

 .ושינוי שלהם יהיה איטי ויקר, עדיפות לנסיעה בכלי רכב

 

הכולל במקרה זה גם מוקד תחבורה , שינוי ממוקד סביב אזור מרכז העיר, עם זאת

במיוחד בהקשר של ביקושים  –הוא אפשרי , ואת העירייה כמעסיק גדול, ציבורית

ניתן למנף השקעות אלה . והשקעה במערכות התחבורה הציבורית, גבוהים לדיור

כולל . לארגון הרובע שסביב העירייה כרובע מוטה תחבורה ציבורית והליכה ברגל

תוך ניצול ומינוף שטחי חנייה  –הוספת מגורים ושימושי קרקע אחרים לתעסוקה 

 .בהכרח בטווח הארוך שינויים אלה הם. מיותרים
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 1נספח 

 

 שאלון למשתתף בסדנה

 קיימא-שינוי בהתניידות עובדים למקומות עבודה באמצעות תחבורה בת

 

י מכון "ע "קיימות עירונית"פרוייקט הנערכת במסגרת , אנו מודים לך על הענותך להשתתף בסדנה

 . ירושלים לחקר ישראל

מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית ומחפש את " קיימות עירונית" פרוייקט

עידוד  –סדנה זו מתמקדת בהיבט ספציפי . המפתח להשגת קיימות בשינוי סגנון החיים העירוני

 .והפחתת השימוש ברכב פרטי לצורך זה, ההגעה לעבודה באמצעות תחבורה מקיימת

צוות הפרויקט הינו עצמאי ונושאי , עיריית אשדוד קיים עניין רב בנושאחשוב לנו להדגיש כי למרות של

 . הדיון אינם משקפים בהכרח את עמדות העירייה

אין צורך לציין . במהלך הסדנה ובמענה על שאלון זה אנו מבקשים לשמור על אנונימיות המשתתפים

 .שמות או למסור פרטים מזהים בשאלון

 

 !תודה

 .מכון ירושלים לחקר ישראל, "ירוניתקיימות ע"צוות פרויקט 

  

 

 ...קצת על עצמך

 ?מהו גילך. 0

 ומעלה 22. ד   20-22. ג     32-21. ב     09-32. א

 

 מין. 3

 זכר. נקבה    ב. א

 

 ה ברישיון נהיגה/ה מחזיק/כמה שנים את. 2

 מעשר שנים יותר. חמש עד עשר שנים    ד. פחות מחמש שנים    ג. אין לי רישיון נהיגה    ב. א

 

 ה מגיע בדרך כלל לעבודה/באיזה אמצעי תחבורה את. 2

 אופנוע  . תחבורה ציבורית     ד.  רגל     ג. אופניים     ב. א

 (:י איזה/ציינ)אחר . כנהג     ז –מכונית .  כנוסע     ו –מכונית . ה

 

 ה/אני גר. 2

 בדרום העיר.  במרכז העיר     ג. מחוץ לעיר     ב. א
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 תעמדו

 ?ה עם המשפטים הבאים/ה מסכימ/עד כמה את

 

 הוא אמצעי הגעה טוב לעבודה ( אופנוע/מכונית)רכב פרטי , עבורי. 2

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 תחבורה ציבורית היא אמצעי הגעה טוב לעבודה , עבורי. 2

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ןה לחלוטי/מסכימ -א

 

 הגעה ברגל או באופניים היא אמצעי הגעה טוב לעבודה , עבורי. 9

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 ברגל או באופניים , תחבורה ציבוריתקיימים יתרונות כלכליים לעובד בהגעה לעבודה ב. 9

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 ברגל או באופניים , קיימים יתרונות כלכליים למעסיק בהגעה לעבודה בתחבורה ציבורית. 01

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/מלא מסכי –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 ברגל או באופניים , קיימים יתרונות סביבתיים בהגעה לעבודה בתחבורה ציבורית. 00

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 ההגעה העיקרי לעבודההוא אמצעי ( אופנוע/מכונית)רכב פרטי , עבור רוב האנשים שחשובים לי. 03

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 תחבורה ציבורית  היא אמצעי ההגעה העיקרי לעבודה, עבור רוב האנשים שחשובים לי. 02

 לחלוטין ה/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 אופניים היא אמצעי ההגעה העיקרי לעבודה/הגעה ברגל, עבור רוב האנשים שחשובים לי. 02

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א
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 (המשך)עמדות 

 ?ה עם המשפטים הבאים/ה מסכימ/עד כמה את

 

 הינה פשוטה וקלה( אופנוע/מכונית)שימוש ברכב פרטי הגעה לעבודה תוך , עבורי. 02

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 הגעה לעבודה תוך שימוש בתחבורה ציבורית הינה פשוטה וקלה, עבורי. 02

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 הגעה לעבודה ברגל או באופניים הינה פשוטה וקלה, עבורי. 02

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 ( אופנוע/מכונית)ת להגיע לעבודה ברכב פרטי /בשנים הקרובות אני מתכוונ. 09

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 ת להגיע לעבודה בתחבורה ציבורית /בשנים הקרובות אני מתכוונ. 09

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 אופניים /ע לעבודה ברכבת להגי/בשנים הקרובות אני מתכוונ. 31

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

 

  



 

30 
 

 

 

 ?קיימא-כיצד ניתן לעודד שימוש בתחבורה בת

 ?ה עם המשפטים הבאים/ה מסכימ/עד כמה את

 

וד עובדים להשתמש לעיד, תשתיות אופניים והליכה ברגל, שיפור תשתיות תחבורה ציבורית. 30

 באמצעים אלה הוא פתרון אפקטיבי

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

לעידוד עובדים להשתמש , תשתיות אופניים והליכה ברגל, שיפור תשתיות תחבורה ציבורית. 33

 באמצעים אלה הוא פתרון צודק

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, יןה לחלוט/מסכימ -א

 

-הפחתת מספר החניות הפנויות במקום העבודה על מנת לעודד אנשים להשתמש בתחבורה בת. 32

 קיימא הוא פתרון אפקטיבי 

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

-הפחתת מספר החניות הפנויות במקום העבודה על מנת לעודד אנשים להשתמש בתחבורה בת. 32

 קיימא הוא פתרון צודק

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

להשתמש בה הוא קיימא לעידוד עובדים -הענקת תמריצים כספיים להגעה לעבודה בתחבורה בת. 32

 פתרון אפקטיבי

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

קיימא לעידוד עובדים להשתמש בה הוא -הענקת תמריצים כספיים להגעה לעבודה בתחבורה בת. 32

 פתרון צודק

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

-הפחתת תמריצים כספיים להגעה לעבודה ברכב פרטי לעידוד עובדים להשתמש בתחבורה בת. 32

 קיימא הוא פתרון אפקטיבי

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א

 

-ריצים כספיים להגעה לעבודה ברכב פרטי לעידוד עובדים להשתמש בתחבורה בתהפחתת תמ. 39

 קיימא הוא פתרון צודק

 ה לחלוטין/לא מסכימ -ה, ה/לא מסכימ –ד , אין דעה –ג , ה/מסכימ -ב, ה לחלוטין/מסכימ -א


