
 קיימות עירונית

 עיצוב משנה התנהגות
 

 מיכל איתן
 ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב

אקדמיה לעיצוב ואמנות ירושלים, בצלאל  



 
?למה עיצוב   

 חשיבה מערכתית •

 תכנון עם המשתמש הסופי/הבנת המשתמש הסופי •

 וטעיהשיטות ניסוי  •

 ויזואליזציה, אבי טיפוס –הפיכת הרעיונות למוחשיים  •

 פתרון בעיות  •

 
 



 אסטרטגיות אפשרויות לפעולה
 
 (Enabling) איפשור•

 הצעת אפשרויות שימוש נוחות•
 הכוונה לכיוון פעולה רצוי•
 מעבר ממוצר לשירות•

 
 ( Constraining)הגבלה  •

 הכנסת מגבלות לשימוש•
 

 
 
 ( Motivating)הנעה •

 העלאת מודעות•
 הכוונה לכיוון פעולה רצוי•
 יצירת חוויה בפעולה•

 
 Weinreich, 2011 
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 איפשור

יצירת מצב שבו ההתנהגות הרצויה 

אפשרית למשתמש על ידי הפיכתה 

 לפשוטה יותר מאלטרנטיבות אחרות

 



 כפתור לכיבוי מהיר של מערכות מחשב



 יצירת שבילי אופניים בתוואי נוח



 מעבר ליצירת משקאות מוגזים בבית לעומת רכישה של בקבוקים



 הגבלה

הגבלת אפשרויות לא רצויות והפיכתן 

 לקשות או בלתי אפשריות







 הנעה

יצירת מודעות למשמעות של החלטת 

הצפת המשמעות .  שימוש זו או אחרת

בדרך כזו שהמשתמש מבין  את 

. תוצאות הפעולות שלו  

 

 











קיימות  
   -עירונית 

עיצוב משנה  
 התנהגות

 הנעה הגבלה איפשור

רמת המשתמש  
 הבודד

 
 
 

מוצרים להקטנת  
תיקים )צריכה 

 (לקניות מתקפלים
פלטפורמות  •

 לשיתוף מידע 

 הגבלת זמן שימוש•
 כמויות הגבלת•
 

משחקיות במתקני •
 אשפה

 –מידע  אפליקציות•
שירותים , צ"תח

 עירוניים

התכנון   רמת
 העירוני

 
 
 
 

  ברזיות מים•
 ,לשתיה

לוחות מודעות •
 שכונתיים

מערך הפרדת •
אשפה ברור 
 ואינטואיטיבי

סגירת מרכז העיר  
 לתנועה

מערך תאורה 
אקטיבי המעודד  

בשעות  פעילות
 ,החשיכה

 

עבודה   מקומות
 ומקומות ציבוריים

 
 

מקלחות 
המאפשרות הגעה 

 באופניים

תאורה   כיבוי
אוטומטית וצורך 

 בהפעלה מחודשת
 צמצום חניונים

 יצירת תמריצים
לשימוש בחדרי 

,  סנסורים)מדרגות 
 (פידבק



 הסתכלות זויות

עיצוב אדריכלי 

"עיצוב מתקן" 

עיצוב  מזמין 

עיצוב ויזואלי 

עיצוב קוגניטיבי 

ביטחון 



 

 

  –ניתוח מקרה 

 עיצוב שכונות פעילות
 

 הנחות הבסיס  

העובדה שהאזרחים מבינים כי אורח חיים בריא הוא חשוב 

 אינה בהכרח מובילה לפעולה אקטיבית

 

 יש לתת סיוע פעיל והכוונה לאורח חיים פעיל ומשתתף

 



 מדרכות משחקים

 יוסטון טקסס

 איפשור

 הנעה

  לאיזורהפיכת המדרכה 

 הליכה ומשחקים

עבור  יחודי, יצירת מקום מזמין

 ילדים

 עיצוב  מזמין



 הגבלה

Superkilen Urban Park, Copenhagen 

 

"עיצוב מתקן"  



 עיצוב ויזואלי איפשור



 עיצוב משתף

 הנעה



 עיצוב אדריכלי

 עיצוב קוגניטיבי

 הנעה

 איפשור



Blue shield house California 

 
 הנעה



 הנעה

 איפשור





 הגבלה

 יצירת אזורים בטוחים לפעילות

 ביטחון



 איפשור

בניית מערכת סיוע לקשישים  

סינגפור -בעיר  להתניידות  



 הנעה



 איפשור פתרונות הצללה בירוחם

 הנעה





https://www.facebook.com/video

.php?v=746842512042136&set

=vb.195279770531749&type=2

&theater 

!תודה רבה  


