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הקדמה
אנו נמצאים בשלהי תקופה בהיסטוריה האנושית המאופיינת על ידי עיור מואץ של אוכלוסיית
העולם ( .)Angel 2012תקופה זו ,שעתידה להסתיים לקראת סוף המאה הנוכחית,
מאופיינת על ידי תיעוש וגידול אוכלוסייה מואץ ,ובעקבותיהם ,הגירה מוגברת מאזורים
כפריים לערים ,גם תוך כדי חציית גבולות בינלאומיים .תחילתה של תקופה זו באנגליה
ובצפון אירופה בשלהי המאה ה –  ,81המשכה באמריקה הצפונית לקראת החצי השני של
המאה ה –  81ותחילת המאה ה .02 -מהפכה זו עברה את מרכז ודרום אמריקה באמצע
המאה ה ,02 -ועכשיו היא נמצאת בעיצומה באסיה ,ומתחילה באפריקה .מהפכה זו ,הציבה
בפני ערים אתגרים קשים של התאמת המרחב העירוני לכמויות גדולות והולכות של תושבים,
ואספקת שירותים סביבתיים וחברתיים עבורם .כמו כן היא הייתה ועודנה כרוכה בתופעות
של ריכוז עושר מצד אחד ,ופערים כלכליים קשים מצד שני.
מהפכת התחבורה היבשתית ,שתחילתה אף היא בחציה הראשון של המאה ה –  ,81עם
המצאת הרכבת ,ואשר תפשה תאוצה ניכרת עם התפתחות הרכב המנועי ,איפשרה את
התפרשותן של ערים על גבי שטחים גדלים והולכים ,ואכן ,כפי שמוצא אנג'ל בספרו המוזכר
לעיל ,הערים בעולם כולו מתפשטות במהירות גדולה יותר מגידול האוכלוסייה שלהם ,כלומר-
צפיפותן יורדת בקצב ממוצע של  0%לשנה במאה השנים שבין  8122לשנת  .0222הגידול
העירוני איננו עקבי ורציף ,אלא מאופיין על ידי שלבים ראשוניים של פרגמנטציה –
שלאחריהם שלבים של גיבוש ומילוי המרחב .אולם ההתפשטות העירונית והביזור העירוני
( )urban sprawlממשיכים לאפיין גם אזורים אשר חדלו זה מכבר לגדול מבחינה דמוגרפית,
תוך יצירת תופעות של התרוקנות מרכזי ערים ושקיעה עירונית ( Psarra, Kickert, and
 .)Pluviano 2013; Rieniets 2009התכנון העירוני המודרני ,עם התנגדותו הבסיסית
לעירוניות ,ולצפיפות עירונית ,והתבססותו במידה רבה על המכונית ככלי תחבורה עיקרי,
תרם ללא ספק לשקיעה העירונית בארצות המערב.
לקראת המאה ה –  08נדמה שחל שינוי ברוח התכנון והמדיניות העירונית .התנועה לפיתוח
מושכל והעירוניות החדשה בארה"ב ( ,)Barnett 2007הרנסנס העירוני באנגליה ובאירופה
( ,)Beatley et al. 2012; Punter 2011והבנת מרכזיותה של העיר כמנוע כלכלי וחברתי
וכמפתח לפתרון בעיות סביבתיות ,גרמו לשינוי בהתייחסות לעיר :מתפיסתה כבעיה,
לתפיסתה כבסיס לפתרון שלל הבעיות הקשורות בחיים האנושיים על פני כוכב לכת מוגבל
במשאבים ( .)UN-Habitat 2005אולם ,לא כל מבנה עירוני מאפשר לתושבים להגשים אורח
חיים מקיים .לעיצוב העיר ,הן מבחינת המבנה העירוני והן מבחינת התהליכים שיוצרים את
העיר ,השפעה על היכולת של העיר ליצור מסגרת שבה תושבים יכולים לממש את חייהם
בצורה המשפיעה פחות לרעה על הסביבה ,ואפילו יותר מכך ,להפוך לגורמים היוצרים
סביבה מיטיבה לבני אדם ולסביבה הביוטית בעת ובעונה אחת .סקירה זו עוסקת בקשר זה
שבין עיצוב עירוני ואורח חיים מקיים.
מבחינה גאוגרפית ,כלכלית וחברתית ממוקמת מדינת ישראל בין מזרח ומערב ובין צפון
ודרום .ב 76 -שנות קיומה ,עשתה ישראל (יחד עם עוד מדינות קטנות יחסית כמו דרום
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קוריאה וסינגפור) ,את הדרך ממדינה מתפתחת ,לחברה בארגון המדינות המפותחות
כלכלית ( .)OECDישראל מאופיינת מצד אחד על ידי עלייה בתוצר וברמת החיים לרמות
מערביות ,ומצד שני על ידי גידול דמוגרפי מהיר יחסית לעולם המפותח .שילוב זה יוצר צורך
בגידול ריאלי של המרחב הבנוי ,כדי לספק מגורים לאוכלוסייה גדלה .עיקר התפתחותה
הכלכלית והאורבנית של ישראל הייתה תחת השפעת העקרונות של תכנון הערים המודרני,
עם הטייתו כנגד צפיפות עירונית ,ותשומת הלב הרבה והמרחב הרב הניתנים לתנועה בכלי
רכב מוטוריים .יתר על כן ,האידאולוגיה של פיזור האוכלוסייה כדי לקבוע את גבולותיה של
המדינה ולהגן עליהם ,במציאות של עימות ועוינות מצד שכנותיה ,יצרו מצב שבו למרות
שישראל היא אחת המדינות המעויירות ביותר בעולם ,העיור שלה מאופיין על ידי פיצול
מוניציפלי רב וצפיפות עירונית נמוכה יחסית .גם הבנייה העירונית כביכול מותאמת יותר
לתנועת מכוניות וחנייתן ,מאשר לנוחיות הולכי הרגל והתחבורה הציבורית ( Angel et al.
.)2010; Frenkel and Ashkenazi 2008
עם זאת ,גם בישראל מנשבות רוחות חדשות .תחילתן בתכנית האב לישראל  ,0202אשר
המירה את פיזור האוכלוסייה כעיקרון תכנוני ,בביזור המרוכז – כלומר הישענות על ארבעה
מטרופולינים ומרכזים עירוניים כמוקדי פיתוח בפריפריה הארצית .תכנית זו קיבלה ביטוי
סטטוטורי בתמ"א  ,53וכן השפיעה ללא ספק על תכנית האב לתחבורה מ –  8111ועדכונה
מ ,0221 -אשר גרסה כי לא ניתן לשרת את הביקוש לנסיעות באמצעות התחבורה הפרטית,
וכי יש לפתח תחבורה ציבורית ברמה גבוהה כבסיס לפיתוח עתידי .בשנת  0222קמה
עמותת "מרחב" -התנועה לעירוניות בישראל ,אשר שמה לה למטרה לקדם את העירוניות
באמצעות כלי מדיניות ותכנון – תוך דגש על שיקום ופיתוח מחדש של אזורים בערים
הקיימות – כדי לאפשר להם למצות את יתרונות העירוניות .בשנים האחרונות הופנם לקח זה
על ידי המשרד להגנת הסביבה ,אשר לקח על עצמו לקדם עירוניות כחלק ממדיניות
סביבתית של הגנה על שטחים פתוחים מחוץ לערים ,וכדרך לאפשר לתושבים לקדם אורח
חיים מקיים.
חוות דעת זו עוסקת בקשרים שבין עיצוב אורבני ואורח חיים מקיים .הסקירה עוסקת באופן
שבו המבנה העירוני ,והעיצוב המפורט של המרחב הציבורי בעיקר ,משפיעים על התנהגות
אנושית ,ויכולים לתרום לאורח חיים מקיים יותר .עיקר המאמץ המחקרי בשנים האחרונות
כוון להשפעה של המבנה המרחבי של העיר ואמצעי התנועה המועדפים על תושביה ,ובעיקר
הבחירה בין כלי רכב פרטיים ותחבורה ציבורית .יחד עם זאת ישנם גם מחקרים רבים על
ההשפעה של המבנה העירוני על רמת ההליכה ברגל ,ובעקבותיה על אורח החיים ,השמנה
ובעיות הבריאות הכרוכות בה .כוון נוסף של מחקר עוסק בקשר בין המבנה המרחבי של
העיר ועיצובה האדריכלי ובין תחושת הרווחה האישית (.)well-being
התחלות בשנות ה – 06-06
אי אפשר להגזים בחשיבותה של ג'יין ג'ייקובס לתפיסת העירוניות החדשה .היא הציגה את
העיר לא כמקום צפוף ומזוהם שיש לפתוח אותו ולאוורר אותו ,או כמקום של ניכור חברתי,
אלא כמרחב אנושי של הזדמנויות ,ובראש ובראשונה הזדמנויות חברתיות  -מקום שבו יכול
אדם לשלוט ברמת האינטימיות של הקשרים האנושיים שלו .כתיבתה של ג'ייקובס ,המשלבת
התבוננות אמפירית וביקורתית ,והבנתה המוקדמת את ההרס שמביא הניסיון להתאים את
העיר למכוניות ,הם שעושים את ספרה לרלוונטי עד היום ( .)Jacobs, 1961גישתה לעיר
הייתה מצד אחד פרגמטית לנושאים כמו השכונה העירונית ,לתרומתם של גנים עירוניים ,או
לחשיבות של הגבלת חופש התנועה של כלי רכב בעיר ,ומצד שני היא ניסחה ארבעה תנאים
מבניים למרחב העירוני המאפשרים את הרב-גוניות שהיא ,לדעתה של ג'ייקובס ,תמצית
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העירוניות :רשת צפופה של רחובות ,צפיפות עירונית גבוהה ,עירוב שימושים עיקריים
ונוכחות של בניינים ישנים.
במחקרים אמפיריים פורצי דרך הראו קווין לינץ' ( )Lynchודונלד אפליארד (.)Appleyard
את הקשר בין המבנה העירוני והתפישה הקוגניטיבית של המרחב ( Lynch 1960; Stevens
 ,)2006ואת ההשפעה המזיקה שיש לכמות ומהירות התנועה על הקשרים החברתיים
במרחב העירוני ,ועל האופן שבו אנשים תופשים את סביבת ביתם ( Appleyard, Gerson,
 .)and Lintell 1982עבודה שיש לה המשך ישיר בספרות המחקרית עד ימינו
( Bosselmann, Macdonald, and Kronemeyer 1999; Dumbaugh and Gattis
.)2005; Garrick and Wang 2005
עבודה חלוצית נוספת היא ספרם של כריסטופר אלכסנדר ושותפיו על שפת הדפוסים ( A
 .)Pattern Languageשפת הדפוסים כוללת אוסף של דפוסים מרחביים-חברתיים,
הקושרים בין מבנה המרחב ,והיבטים שונים של התנהגות אנושית ,מפוליטיקה בינלאומית
ועד הפסיכולוגיה האישית ,ומקנה המידה של המרחב האזורי ועד פרטי הבניין הקטנים ,אשר
יכולים להוות בסיס לסביבה מיטיבה לחברה האנושית ( Alexander, Ishikawa, and
 .)Silverstein 1977הדפוסים מנוסחים כהנחיות לפעולה לפתרון בעיות החוזרות על עצמן
שוב ושוב בהקשרים השונים של התיישבות אנושית .למרות הזמן שעבר ,והתמימות שניכרת
בה השפעתה של התקופה והמקום שבו נכתב הספר ,הוא כולל תובנות חשובות לאופן שבו
המרחב הבנוי מעצב את אורח חיינו ואת מידת היכולת שלנו לחיות חיים מלאים ובריאים.
השפעתו של הספר חרגה מעבר לעולם התכנון והאדריכלות .הגישה עצמה להתמודדות עם
מורכבות באמצעות דפוסים החוזרים על עצמם בהקשרים שונים ,ומהווים בסיס למגוון
אינסופי של אפשרויות מימוש ,השפיעה על עולם התכנון ויצרה את שפות התכנות מבוססות
דפוסי עיצוב ( .)Design Patternsנעשה גם שילוב של שפת הדפוסים עם גישות סביבתיות
אחרות כדי ליצור שפות דפוסים לשגשוג מקיים ( ,)Reliable Prosperityאו שפת דפוסים
לקהילות מעבר לעולם נייטרלי מבחינת גזי חממה (.)transition ingredients
אחד החוקרים הראשונים שבחנו בצורה שיטתית את התנהגותם של אנשים במרחב הציבורי
בעיר הוא וויליאם ווייט ( .)Whyteבספר שתורגם לאחרונה לעברית ( ,)Whyte, 1980הוא
מדגיש את החשיבות של פעילות אנושית כמקור משיכה ,ועל כן את החשיבות של מגוון
מקומות ישיבה במרחב הציבורי ליצירה של חיים חברתיים במרחב העירוני .ווייט היה גם
הראשון שהשתמש בצילום מואט ( )time lapseכדי לחקור את דפוסי התנועה האנושיים
במרחב הציבורי ,ועשה שימוש בסרטים אלה בסרט שנעשה על בסיס הספר ושהיה בו ערך
מוסף של הדגמת העקרונות שאליהם הגיע בעבודתו באופן מוחשי .עבודתו ומסקנותיו של
ווייט שימשו מאוחר יותר בסיס לארגון הפרויקט למרחבים ציבוריים ( Project for Public
.)Spaces – PPS
האחרון מבין החלוצים של שנות ה 72 -וה 62 -הוא יאן גאהל ,והוא אף קושר אותנו למחקר
והעבודה המקצועית הנוכחית ,משום שהוא עדיין פעיל כמתכנן וחוקר ,ובשנים האחרונות היה
מעורב בתכניות לשיפור המרחב הציבורי בלונדון ,מלבורן וניו-יורק .גאהל החל את דרכו
במפנה שחל במרחב הציבורי במרכז קופנהגן ,בו היה מעורב ואותו חקר במשך השנים .הוא
פרסם את עבודותיו בסדרת ספרים ,שהראשון ביניהם הוא אולי החשוב ביותר ,בו הוא מתאר
באופן שיטתי את הקשר בין בני אדם והמרחב שבין הבניינים ( .)Gehl 1987אחת התובנות
החשובות של גאהל היא כי קשה ללמוד על איכותו של מקום מכמות התנועה הרגלית
העוברת בו ,כי רובה של התנועה הרגלית בעיר היא הכרחית – אנשים חייבים ללכת ממקום
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למקום .אולם ,ככל שמשתפרים התנאים הפיזיים במרחב העירוני ,כך ניתן יהיה לצפות ביותר
פעילות אופציונלית כמו ישיבה ומנוחה במקום ,וכאשר פעילות זו מתקיימת במקום בו עוברים
גם הרבה אנשים ,ניתן יהיה לצפות במקום גם בפעילות חברתית של מפגש ושיחה ,משחק
ובילוי משותף.
עיצוב אורבני ותנועה במרחב העירוני
ההשלכות הסביבתיות החמורות של התלות בכלי רכב פרטיים לתנועה יומיומית היו אחד
הנושאים הסביבתיים הראשונים שעלו על סדר היום .אי לכך הקשר בין המבנה העירוני ,ובין
הנכונות של אנשים לנסוע בתחבורה חלופית למכוניות הוא אחד הנושאים הנחקרים ביותר
בספרות המקצועית על תכנון עירוני ותחבורה .סקירה בינלאומית של הקשר בין מבנה עירוני,
פיצול נסיעות ,ושימוש באנרגיה בתחבורה הראתה שיש קשר בין צפיפות מטרופולינית ובין
צריכת אנרגיה לתחבורה ,אך שגם להיבטים תרבותיים וכלכליים ,ולמדיניות התחבורה
הלאומית או האזורית ,יש השפעה משמעותית ( .)Kenworthy and Newman 1999מחקר
שבחן את ההשפעה של צפיפות עירונית על אורחות נסיעה ,תוך ניסיון לנטרל משתנים
מפריעים ,מצא כי דווקא צפיפות מקומות העבודה ביעדי הנסיעה ,משפיעה על אופן הנסיעה
יותר מצפיפות המגורים בנקודות המוצא (.)Chen, Gong, and Paaswell 2008
מא מר שבחן את כלל הספרות בנושא זה וסיכם מתוכה את הגורמים המשמעותיים ביותר
לשינוי הרגלי הנסיעה ,מצא שהמרכיב העיקרי המשפיע על הנכונות לנסוע בתחבורה ציבורית
הוא הקישוריות האזורית מבית הנוסע ( .)85%בנוסף לה משפיעים מבנה רשת הרחובות
המקומית ( )5%ואיכות המרחב הציבורי בדרך מהבית לתחנת הנסיעה הקרובה ()5%
( .)Aditjandra, Cao, and Mulley 2012; Ewing and Cervero 2010אחת הדילמות
המרכזיות במחקרים אלה היא :האם אכן המרחב משפיע על התנהגות התושבים ,או שכיוון
הסיבתיות הוא הפוך :אנשים המעדיפים לנסוע באמצעים חלופיים בוחרים לגור במקומות
שבהם ניתן לעשות זאת ביתר קלות .במספר מחקרים שבחנו שאלה זו ספציפית נמצא,
שלמרות שאנשים בוחרים את שכונת מגוריהם בין השאר על בסיס שיקולי ניידות ,ההשפעה
של "בחירה עצמית" היא חלשה יחסית ,ולקישוריות האזורית ,ולמבנה המרחבי יש השפעה
עצמאית על רמת הניידות באמצעים חלופיים בשכונה ( Cao, Mokhtarian, and Handy
.)2009; Chatman 2009
רוב המחקרים העוסקים בקשר בין המרחב העירוני ותנועה ,עוסקים בנסיעות הכרחיות
לעבודה וללימודים .זאת למרות שהיום הולך ועולה משקלן של הנסיעות שאינן הכרחיות אלא
מבחירה :לפעילות חברתית ,לקניות או למטרות אחרות ( .)Cao et al. 2009דווקא בהקשר
הזה עולה חשיבותו של המרחב העירוני המאפשר להגיע ליעדים שונים בהליכה ברגל.
מחקרים רבים אכן מראים שסביבה עירונית הבנויה עם רשת צפופה של רחובות ותנאים
טובים להליכה ברגל ,מגדילה את הסיכויים לקיומם של יעדים להליכה בקרבה למגורים ,ואת
ההליכה ברגל למטרות שונות ( Fan, Khattak, and Rodríguez 2011; Greenwald and
.)Boarnet 2001; Manaugh and El-Geneidy 2011; Soltani et al. 2006
שאלה נוספת שנשאלת במחקר היא מה קובע את התפלגות התנועה במרחב העירוני? זאת
כדי לבנות מודלים של תנועה על בסיס מידע חלקי מבוסס סקרים וספירות תנועה של נקודות
המוצא והיעד המועדפות ,והמרחקים ביניהם .גישה זו נקראת מודל הגרביטציה ומהווה את
הבסיס לרוב המודלים של תנועה עירונית בעולם ( .)Erlander and Stewart 1990אך גישה
זו קשה ויקרה ליישום ,ועל כן כמעט ולא נעשה בה שימוש ליצירת מודלים של הליכה ברגל.
גישה שנייה ,הנקראת "תחביר המרחב" ( )space syntaxבוחנת את רשת הרחובות בכלים
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של מדע הרשתות ,ושואלת באיזה מידה מבנה הרשת העירונית בעצמו מכתיב את התנועה
בה? הטענה היא כי הרשת העירונית עצמה קובעת במידה רבה את ההתפלגות של תנועת
הולכי הרגל (וגם מכוניות) .ככל שרחוב הוא יותר מרכזי ברשת העירונית ,כך תעבור בו יותר
תנועה (  .)Hillier et al. 1993; Hillier and Iida 2005הרשת העירונית ,מייחדת מרחבים
מסוימים לתנועה רבה יותר ,ואותם מרחבים הם המושכים אליהם את אותן פעילויות אנושיות
אשר נדרשות ליותר אינטראקציה אנושית כמו מסחר ופעילויות כלכליות אחרות ,אלה בתורן
מגדילות את הכמות של תנועה ברחובות שלהן הן סמוכות ,בגלל האטרקטיביות שלהן .על כן
נוצר קשר לא לינארי בין תנועה ובין מרכזיות ברחובות ,כאשר מעט רחובות ראשיים מושכים
אליהם את רוב התנועה ,ואת רוב החיים הכלכליים והחברתיים של העיר ( ;Hillier 1999
.)Porta et al. 2009; Carmona 2014
בארץ אין עדיין מחקרים רבים העוסקים בקשר שבין מבנה עירוני והליכה ברגל .כחלק
מהכנת תכנית אב לתחבורה לעיר בת ים ,נבנה מודל הליכה ברגל המבוסס על גישת תחביר
המרחב במשולב עם מידע דמוגרפי ושימושי הקרקע ( .)Lerman et al. 2014המודל מאשש
את תפקידה הראשוני של רשת הרחובות ביצירת ההתפלגות של הולכי הרגל ומדגיש את
חשיבות הרחובות הראשיים בעיר לכל סוגי התנועה ,ועל כן את הצורך בחלוקת המרחב כך
שתאפשר בראש וראשונה תנועה של הולכי רגל ותחבורה ציבורית .מחקר נוסף שהתפרסם
לאחרונה מראה שבערים ושכונות בעלי מבנה עירוני פרה-מודרני (דהיינו רשת עירונית
צפופה ולא הירארכית) כמות הולכי הרגל ברחוב גבוהה משמעותית מערים ושכונות חדשות
יותר המתוכננות במתכונת של רשת הירארכית ועם מרחק רב בין הצמתים ( Omer et al.
 .)2015יתר על כן ,היכולת לצפות את תנועת הולכי הרגל חלשה יותר ברשתות דרכים
מודרניות – אולי בגלל העובדה ששימושי הקרקע המתוכננים אינם ממוקמים במקומות
המרכזיים יותר מבחינת רשת הרחובות העירונית ,ועל כן ,במקום שתנועה אל יעדים אלה
תתלכד עם התנועה הטבעית ממקום למקום ברשת העירונית ,היא נפרדת ממנה ,ועל כן סך
כל התנועה ברשת העירונית אקראי יותר.
עיצוב אורבני ואורח חיים בריא
הקשר בין תכנון אורבני ובריאות הציבור איננו חדש .תחילתו של תכנון הערים המודרני
קשורה בהבנה שלתנאי החיים והסביבה בעיר התעשייתית קשר ישיר לתחלואה .גם
התפיסות המודרניסטיות של תכנון הערים ,ובעיקר הפרדת תנועת כלי הרכב מתנועה רגלית
והיחידה השכונתית גובו על ידי מחקרים בבריאות הציבור .בשלהי המאה ה ,02-עם העלייה
בהתנגדות למה שנתפס כדטרמיניזם מרחבי במודרניזם ,ניתק הקשר הזה ,וניתן משקל רב
יותר להיבטים של גנטיקה ,דמוגרפיה ואי שוויון חברתי כמסבירים דפוסי תחלואה ואפילו
תאונות דרכים .עם זאת ,עושה רושם שבהשפעת תנועות העירוניות החדשה ,נעשה מחדש
ניסיון לקשור בין עקרונות של תכנון עירוני ,הגנת הסביבה ובריאות הציבור ( ;Hebbert 1999
.)Adler and Shoskes 2009
בהקשר זה מתרבים גם המחקרים העוסקים בקשר בין הסביבה העירונית ואורח חיים בריא
של התושבים ( Badland and Schoefield 2005; Boarnet et al. 2008; Ewing and
 .)Kreutzer 2006בעבודת מחקר מקיפה שנעשתה עבור הקונגרס לעירוניות חדשה
והמועצה האמריקאית לבניה ירוקה ,כמסמך מכין לתקן ירוק לשכונות מגורים (,)LEED-ND
סוקרים החוקרים ששה היבטים של חשיבות הסביבה הבנויה לבריאות הציבור :בריאות
מערכות הנשימה ולב-ריאה ,פציעות ומוות מתאונות דרכים ,כושר גופני והשמנה ,הון חברתי,
בריאות נפשית ,וההשפעה על אוכלוסיות מיוחדות (.)Ewing and Kreutzer 2006
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המחקר הרפואי מראה כי לאורח חיים יושבני ( )sedentaryהשלכות בריאותיות שליליות
( .)Throp et al. 2011אנשים העושים באופן יומיומי פעילות גופנית מתונה ,יהיו בסיכון נמוך
יותר להשמנת יתר ,ולשלל הבעיות הרפואיות הבאות בעקבותיה (לחץ דם גבוה ,מחלות לב
וכו .).החיים בסביבה עירונית ,שיש בה יעדים רבים להליכה ברגל ,או לנסיעה בתחבורה
ציבורית שבהכרח כרוכה גם היא בהליכה ברגל ,מגדילים את הסיכויים של אנשים ללכת
ברגל ,ומקטינים את ההסתברות שלהם להיות בעודף משקל ( La Chapelle and Frank
.)2009
נוצר מצב אבסורדי בו אנשים מנמקים הרבה פעמים את השאיפה למעבר למגורים בפרברים
או באזורים כפריים ברצון ליהנות מאוויר נקי ,שקט וחיי קהילה עשירים יותר – אולם המחקר
מראה כי הביזור העירוני עצמו גורר בעקבותיו צורך ביותר נסיעות ,ונסיעות יותר ארוכות,
ותרומתו לזיהום האוויר גדולה היום יותר מתרומתם של מקורות תעשייתיים ( Frumkin et
.)al. 2004
תאונות דרכים הם אחד מגורמי הסיכון הגבוהים ביותר למוות בחברות מפותחות .ברור כי
הליכה ברגל ברחובות העיר בהכרח מגדילה את הסיכון של הולכי רגל להיפגע מכלי רכב,
אולם ישנם מספר מחקרים המראים כי מרקמים עירוניים ראויים להליכה הם בטוחים יותר הן
להולכי הרגל והן לנהגים .כמו כן ,נמצא כי בשקלול של התועלת הבריאותית הנובעת
מהליכה ,מול העלייה בסיכון לפגיעה בתאונות – המאזן נוטה לטובת התועלת הבריאותית
( .)Boarnet et al. 2008אחד מהמניעים לתכנון ההירארכי של רחובות בערים ,ולהפניית
הבינוי מעורקים ראשיים פנימה אל תוך השכונה ,היה הרצון להפריד בין תנועה עוברת
מהירה של כלי רכב ובין תנועה מקומית והליכה ברגל על מנת לתרום לבטיחותם של הולכי
הרגל .אולם בפועל ,תכנון זה יצר צורך ביותר נסיעות ברכב ,ובנסיעות ארוכות יותר ,שהגדילו
את החשיפה של האוכלוסייה לתאונות דרכים ( .)Ewing and Dumbaugh 2009מבנה
העיר המסורתי ,למרות רמת החשיפה הגדולה יותר של הולכי רגל לכלי רכב ,איננו מתבטא
בהכרח בפגיעה רבה יותר בתאונות ,בין השאר משום שהרחובות הצרים יותר וריבוי
הצמתים גורמים להאטה של תנועת כלי הרכב ,וכך לירידה בחומרת התאונות ( Ewing and
 .)Dumbaugh 2009; Dumbaugh and Rae 2009; Marshall and Garrick 2011יתר
על כן ,בסביבות עירוניות יותר ,יש יותר אפשרות להמרה של נסיעות בכלי רכב בתנועה
רגלית או נסיעה באופניים ,ובכך יתרון נוסף מבחינת בטיחות הולכי הרגל (.)Elvik 2009
בארץ ,למרות הפחתה משמעותית של מספר תאונות הדרכים וחומרתן בשנים האחרונות,
מצבם של הולכי הרגל ומשתמשי דרך פגיעים יותר כמו רוכבי אופניים ורכב דו-גלגלי נשאר
יחסית גרוע (; .)Shinar 2012; Gitelman et al. 2012מעל 12% -מתאונות הולכי הרגל
היו ברחובות עירוניים ראשיים עם יותר מנתיב נסיעה אחד לכל כיוון (כלומר בדיוק אותם
רחובות עורקיים שבהם לכאורה לא צריכים להיות הולכי רגל) .עם זאת ,במחקר שהסתיים
לאחרונה נמצא כי הסיבה לריבוי התאונות הוא ריבוי התנועה .כמות תאונות הדרכים עולה
בצורה מתונה עם עלייה בתנועת הולכי הרגל ,ובצורה חדה יותר עם עלייה בכמות כלי הרכב.
אך אין בכך כדי להראות על סיכון יחסי יותר גבוה במקומות אלה (אומר ושות.)0283 .
סביבה התומכת בהליכה ברגל ונגישה בתחבורה ציבורית ,מאפשרת גם לאוכלוסיות
הפגיעות במיוחד של ילדים וקשישים לשמור על פעילות פיזית תקינה ,לפתח ולשמור על
יכולות קוגניטיביות ,ולשמור על קשרים חברתיים ( Lin and Chang 2010; Bejleri et al.
 2011; Kerr et al. 2007ובישראל  Moran et al. 2015עבור ילדיםHess and Russel ,
 2012; Kerr et al. 2012עבור מבוגרים) .גם במקרה זה ,נמצא קשר בין משתנים מרחביים
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כמו צפיפות ושימושים מעורבים ורשת רחובות ראויה להליכה ( )walkableובין רמת ההליכה
ברגל – למרות שמשתנים אישיים ,חברתיים וכלכליים משפיעים לפעמים יותר על רמת
ההליכה ברגל.
עיצוב אורבני וחיי קהילה
אחת הבעיות המרכזיות בהבנת הקשר שבין מבנה עירוני וחיי קהילה הוא הבנת מהותה של
קהילה בעיר .מזה יותר ממאה שנה שהתכנון העירוני מנסה למצוא דרכים לפתור את בעיית
הגודל העירוני והאנונימיות שמתלווה אליו באמצעות מושג ה"שכונה" כמאפשר יחסים ישירים
בלתי אמצעיים המבוססים על שכנות פיזית ושירותים קהילתיים משותפים (.)Rohe 2009
השכונה הפכה להיות יחידת תכנון בתרגומה ליחידת השכנות ( The Neighborhood Unit,
 .)Perry 1929אפילו הזרם המרכזי של העירוניות החדשה ,למרות התנגדותו לרוב
העקרונות של תכנון הערים המודרני ,לא זנח את מושג השכונה כקהילה מרחבית שהיא אבן
הבניין הבסיסית של העיר ,גם אם מרכזה איננו עוד בית הספר והמרכז הקהילתי ,אלא
לדוגמא מרכז התחבורה הציבורית הקושר אותה למטרופולין כולו ( ;Talen 1999
. )Calthorpe and Fulton 2001
בשנים האחרונות מתפתחת תפיסה מורכבת יותר של הקהילה העירונית ,שראשיתה
בתובנותיה של ג'יין ג'ייקובס לגבי הרב ממדיות של הקהילה העירונית ,והאופן שתובנות אלה
נקשרות לחקר רשתות חברתיות באמצעות תורת הרשתות .המרחב השכונתי אמנם איננו
מוגדר במדויק ,ואיננו בהכרח זהה לכל תושבי השכונה ,אך לדפוסים הסתברותיים של
מפגשים מזדמנים ,ולדמויות מרכזיות במרחב הזה יכול להיות תפקיד מכריע ביצירת זהות
שכונתית ,ובחיבור לרשתות עירוניות רחבות יותר ( Mehaffy et al. 2010; Mehaffy et al.
.)2014
הקשיים בהגדרת הקשר בין שכונה פיסית לקהילה מקומית ,הביאו לעלייתו של המושג "הון
חברתי" במחקר על ההשפעה של הסביבה הפיזית על בריאות ציבורית .הכוונה בהון חברתי
היא לכמות ואיכות הקשרים החברתיים שיש לאדם ,ואשר יכולים לעזור לו להתמודד עם
בעיות שונות במהלך החיים .מחקרים הוכיחו שקשרים אנושיים הם אחד הגורמים התורמים
לבריאות ולאריכות חיים ( .)Frumkin et al. 2004; Ewing and Kreutzer 2006בין
הגורמים המשפיעים על ההון החברתי :מידת התלות במכונית וזמן הנסיעה לעבודה ,מגורים
בסביבה ראויה להליכה ( ,)walkabilityגודל העיר ,צפיפות ,וקהילות הומוגניות מבחינת רמת
הכנסה וגיל התושבים .טבלה  8מסכמת את הממצאים (הלא רבים) בנושא הקשר בין
מרכיבים של פיתוח מבוזר ובין תחושת הקהילה .ראוי לציין שהממצאים האלה נכונים לדפוסי
הפיתוח האמריקאיים ,השונים במידה רבה מדפוסי הפיתוח בארץ .עדיין לא נעשה מחקר
מסודר הקושר בין המבנה המרחבי של השכונה ,המבנה הדמוגרפי שלה ורמת הקהילתיות,
או ההון החברתי.
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טבלה  :1מרכיבים של ביזור עירוני והשפעתם על תחושת הקהילה*
ההשפעה על ירידה בתחושת קהילה

מרכיבים של פיתוח מבוזר

חזקה

פיתוח מנותק מהמרקם העירוני
צפיפות נמוכה
פיתוח ללא גבולות
תלות ברכב פרטי
שלטון מקומי מפוצל
שונות רבה ביכולת הפיסקלית של השלטון
בינונית או מעטה
המקומי
פיתוח מסחרי נרחב לאורך צירי תנועה חוץ
עירוניים
תלות במנגנוני שוק להספקת דיור
למשפחות מעוטות הכנסה
הפרדת שימושים
היעדר תכנון מרכזי או בעלות מרכזית על אין
הקרקע
* מתורגם ומעובד מתוך  ,Ewing and Kreutzer 2006עמ' .12
עיצוב אורבני ותחושת רווחה ()sense of well-being
בשנים האחרונות גובר העניין במדד של רווחת החיים כדרך לאמוד את רמת הפיתוח של
ערים ומדינות ( .)OECD 2015אחד המרכיבים של רווחת החיים הוא תפיסה סובייקטיבית
של איכות החיים ( .)psychological well beingהשאלה היא באיזו מידה משפיע המרחב
העירוני על תחושת הרווחה האישית ,מעבר להשפעתם של ההליכה ברגל והפעילות
הגופנית ,וקיומה של רשת חברתית תומכת?
במחקר יש שתי דרכים עיקריות כדי לבחון את תחושת הרווחה האישית .האחת היא
באמצעות דיווח אישי בשאלונים ,והשנייה היא באמצעות נתונים על היעדר מתח ,דיכאון,
וחרדה .נתונים אלה יכולים להימדד ברמה האישית ,באמצעות מכשור המודד תגובות גופניות
למתח וחרדה ,או באמצעות נתוני בריאות הציבור על מידת השכיחות של מחלות הקשורות
למתח ,חרדה או דיכאון .תוצאות המחקר אינן נותנות תמונה ברורה במיוחד ,מעבר ליתרונות
שיש לצמחים ,ובעיקר עצים בהפחתת מתח וחרדה ,ושיפור יכולת ההתאוששות ממחלות
( Beyer et al. 2014; Barton 2009; Guite et al. 2006; Kaplan 2001; Ulrich et al.
 .)1991אין ספק כי רעש וצפיפות עשויים להעלות את המתח ולפגום בתחושת הרווחה
האישית .מצד שני ,מרכיבים אחרים של הסביבה הפרברית ,המאפשרת צפיפות נמוכה יותר
וריבוי של צמחייה ,כמו הצורך הרב יותר בנסיעות ,התלות ברכב הפרטי והסיכויים הרבים
יותר לניתוק חברתי עלולים בעצמם לגרום לעלייה במתח או לעלייה בדיכאון .במחקר שבדק
את היחס בין האפקט החיובי של צמחייה ,מול האפקט השלילי של החוסר בתמיכה חברתית,
נמצא שהיתרון המרכזי נמצא בגנים ציבוריים ובפארקים כגון אלו שניתן למצוא במרכזי
הערים ,ולאו דווקא בריבוי צמחייה בשכונה ( .)Fan 2011מחקר אחר ממיאמי מצא
שבשכונות צפופות יותר היו פחות תסמינים של דיכאון באוכלוסייה .באותו מחקר נמצא שגם
לשטח פארקים גדול יותר בשכונה היה מתאם עם פחות תסמיני דיכאון ,אך שיתרון זה לא
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היה מובהק מבחינה סטטיסטית ( .)Miles et al. 2012למותר לציין שבארץ עדיין לא נערכו
מחקרים הבוחנים את הקשר בין המבנה המרחבי של שכונות מגורים או של העיר ,ובין
תחושת הרווחה האישית ,או מנגד ,הבריאות הנפשית של התושבים.
ישנה דרך נוספת לבחון את תחושת הרווחה האישית ,והיא בחינה של התחושה הפנימית של
רווחה אישית שמרגישים אנשים במרחב הפרטי או הציבורי ,ואת השתנותה מרגע לרגע או
ממקום למקום (.)Csikszentmihalyi and Hunter 2003; Kahneman et al. 2004
התחושה האישית פועלת על שני צירים :ציר ההתעוררות וציר ההנאה או העונג ( Russel
 .)1978בזמן שעל ציר ההתעוררות אדם עשוי להעדיף רמות שונות של גירוי בהתאם לגיל,
מגדר ,או אפילו שעה ביום – סביר להניח שאנשים מעדיפים להיות במקומות הגורמים להם
הנאה או עונג – מקומות שנעים להיות בהם .נראה גם שישנה הסכמה די רחבה לגבי
מקומות נעימים ולא נעימים בין אנשים ,גם אלה המגיעים מתרבויות שונות ( Weinreb and
; Rofè 2013זרחין ורופא  .)0280במחקרים מסוג זה ,עולה השפעתה החיובית הרבה של
תחזוקה וטיפוח המבנים והמרחב הציבורי על תחושת הרווחה ,וכן החשיבות של מרחבים
ושטח פתוח ,אבל באיזון ובמסגור של בנייה .ככלל ,נראה שאנשים מעדיפים סביבות
המאזנות במדויק בין מובנות ( )structureומורכבות (Herzog 1992, 1989; ( )complexity
 .)Miller 2011שילוב זה של מורכבות ומובנות מאפשר לנו כבני אדם ליצור קשר רגשי עם
המקום ,ומצד שני ,התגובה הרגשית שמקום או סביבה מעוררים בנו יכולים להיות מדד
לאיכותם ומורכבותם (.)Alexander 2004, Thwaites et al. 2005
סיכום
סקירה זו עסקה בקשר שבין עיצוב אורבני ואורח חיים מקיים .עיקר הספרות בנושא זה עוסק
בקשר בין המבנה המרחבי של העיר ובין הסיכוי שאנשים יבחרו לנוע ברגל או בתחבורה
ציבורית במקום בכלי רכב פרטיים .הספרות המקצועית מצביעה על כך שקישוריות אזורית
של מקום המגורים ,יחד עם צפיפות עירונית ,מגוון שימושים באזור המגורים ,ועיצוב המרחב
הציבורי כך שיהיה נעים ונוח להליכה ברגל הם הגורמים המשפיעים ביותר על הבחירה ללכת
ברגל ולהתנייע בתחבורה ציבורית .הירידה במספר הנסיעות ברכב פרטי ,והעלייה בהליכה
ברגל ונסיעה בתחבורה ציבורית תורמות להקטנת זיהום האוויר ופליטת גזי חממה – ועל כן
תורמות להיבט הסביבתי של קיימות.
המחקר מראה גם כן ,כי צפיפות רשת הרחובות והמבנה שלה משפיעים על המקומות שבהם
ילכו רוב האנשים ,וכי רחובות ראשיים אלו הם הרחובות שבהם מתקיימים רוב החיים
הכלכליים והחברתיים בעיר .ברחובות אלו יש להגיע לאיזון בין המרחב הניתן לתנועה
עוברת ,ובין המרחב הניתן להליכה ברגל ,שהייה ומפגש .המחקר מראה כי הגדלה של מרחב
הולכי הרגל ושיפורו – יביאו לעלייה בכמות ההולכים ,וכן לעלייה בכמות האנשים העוסקים
בפעילות פנאי ובפעילות חברתית במרחב הציבורי .לשינוי זה באורחות החיים יש השלכות
רחבות על בריאות הציבור :הפחתה ברמת ההשמנה ובמחלות הנלוות אליה ,ירידה בתאונות
הדרכים שהם הגורם הראשון למוות של אנשים צעירים ,שיפור ברמת הקשרים החברתיים
ועל כן ירידה בתחלואה ובסימפטומים של מתח ,חרדה ודיכאון ושיפור ברור ברמת הרווחה
האישית .השיפורים במדדים אלה תורמים להיבטים הכלכליים והחברתיים של קיימות.
אך אולי ההיבט הנסתר יותר של הקשר הרגשי הנוצר בין מקומות ובניינים ובין בני אדם הוא
בעל התרומה המכרעת ביותר לקיימות ארוכת טווח .ההשקעה בבניינים ובמרחב העירוני על
כל תשתיותיו היא ההשקעה הגדולה ביותר שעושה החברה האנושית לאורך זמן .כדי
שהשקעה זו תשרוד ,ותתקיים לאורך דורות ,היא זקוקה להמשכיות בקשר שבין בני אדם
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. ולנכונות שלהם להמשיך ולהשקיע בתחזוקתה ובשיקומה המתמיד של הסביבה,למקום
 אך לאחר,יצירה של סביבות שאולי מושכות את העין בחדשנותן למשך כמה שנים אופנתיות
 קשר זה שבין אנשים. גורמת בעצם לבזבוז משאבים עצום,מכן אין איש רוצה לשהות בהן
 חייב להיות על דורי ורב תרבותי כיוון שהחברה משתנה הרבה יותר מהר מהיכולת,למקומות
 מראש בנייתו של המרחב צריכה להיות אוניברסלית,של המרחב הפיזי להשתנות – על כן
 כדי שההתאמות של, כדי להכיל חברה המשתנה תדיר; ופתוחה מספיק לשינויים,מספיק
המרחב לחברה ולתרבות משתנה יוכלו להיעשות בקלות ובמהירות יחסית וללא השקעת יתר
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