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שינוי עמדות, הגברת מודעות 

כלכלה התנהגותית ,nudges 

 

 

 שיטות רכות לשינוי התנהגות

“soft measures” 



חשיבותו של שינוי התנהגותי בעידוד תחבורה עירונית 

 מקיימת

 יקרים במשאבים –פתרונות תשתיתיים וטכנולוגיים. 

  רוב הפתרונות הטכנולוגיים הם לטווח ארוך 

 למשל שימוש  )שיפורים טכנולוגיים עלולים להביא להגברת הצריכה

 (ברכב פרטי

 

נדרש שינוי במאפייני סגנון החיים העירוני בקרב תושבים וקהילות  . 

"פחות פופולריות בקרב הציבור ובקרב פוליטיקאים" שיטות קשות  ;

 .נתפסות כצמצום מרחב הבחירה, גם אם אפקטיביות

 



 ולשגרה נוחה" כיפית"איך להפוך את פעילות המחזור ל: דוגמה

The GO Recycle bin designed 

by Hong Kong-based retailers 

Goodss Passion  

Recycling Bins 34% More 

Effective When They 

Have...Holes! 

http://ecorenovator.org/holes-

recycling-bins-recycle/ 

http://www.interiordesignphotos.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/Convenient_Recycle_Fun_room_design_photo1.jpg


 כלכלה התנהגותית

  רוב השיטות לשינוי התנהגות מתבססות על מודלים של התנהגויות

 .מתוכננות ומוכוונות מטרה, רציונליות

שלא תמיד אנו  , התנהגות מושפעת גם מאלמנטים קונטקסטואליים

ושאנו נוהגים להתייחס אליהם באופן  , מודעים אליהם באופן מלא

 ".  אוטומטי"

 סטראוטיפים ואותות , עושה שימוש ברגשות, אוטומטית, מהירה: 1מערכת

 הכרתיים  -תת

 רציונלית  -עושה שימוש בחישוב והסקה לוגית, איטית: 2מערכת 
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Nudges   דרכים להשפיע על בחירה מבלי  הינם

לצמצם את מרחב הבחירה או להפוך חלופות  

,  קיימות לבעלות עלות גבוהה במונחי זמן

השימוש בהם . או סנקציות חברתיות, מאמץ

מתבסס על שימוש בפגמים באופן קבלת  

  Hausman and Welch (2010, p. 126). האדםההחלטות של 

Nudge - Definition 
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Safety first: A whopping 19 speedbumps line the entrance to this school 

in Qingdao, Shandong Province, China 

http://www.whatsonxiamen.com/news23262.html 

Not a nudge... 

limiting the choice set or making alternatives appreciably 

more costly 
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http://www.mathpropress.com/stan/crossings/ChildrenText/ 

Not a nudge... 

Addressing system 2 (slow, effortful, logical, conscious)  



9 http://www.xtnt.nl/upload/Rapportonbewusteinvloedendefinitief250120132.pdf 

Priming - “Reminders” 

Our acts are often influenced by 

subconscious cues 
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 התנהגותית הופכת להיות גורם  כלכלה
 .מדיניותמרכזי בעיצוב 

 במשרד  התובנות ההתנהגויות צוות
תובנות של  הקבינט הבריטי מיישם 

התנהגותית  בכלכלה מחקר 
 .ציבוריתופסיכולוגיה בתחומי מדיניות 

 לשיפורים  לטענתם ניתן להביא
משמעותיים בהגעה ליעדים מאשר  

קונבנציונליים של מדינות  בכלים 
 .  יותרובעלות זולה , ציבורית

אובמה  האמריקאי בראשות ממשל ב
מטרות  לקידום   Nudgeגישותמיושמות 

 .  ויעדים של מדיניות פנים

דנמרק , הולנד, עניין בצרפת
 .  ואוסטרליה
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                                                          Messenger  

                                                      
        

       Incentives  

                                               Norms 

                                                     Defaults 

 ,           ,                                        
.                      

       Salience 

       -                                     Priming 

                                              Affect 

        ,                                              
      

           Commitments 

                                                           Ego 

 

 -פ גישת ה"ע, אפקטים של קונטקסט על שינוי התנהגות

MINDSPACE 
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 שאלות פתוחות –כלכלה התנהגותית 

 האםnudges של תחבורה מקיימת אפקטיביים בהקשרים ספציפיים? 

עם קבוצות ביקורת ותהליך , ליווי שיטות לשינוי התנהגות במחקרים אמפיריים

 הערכה שיטתי

 

 האםnudges (בישראל)קהילה /אפקטיביים בכל הקשרי תרבות? 

 

 האם ההשפעה שלnudges מתמשכת לאורך זמן? 

 

שינויים  " )קשות"לא לוותר על השיטות ה, למרות האטרקטיביות

 ...(,רגולציה, תמחור, פיזיים בתשתיות
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