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ץראה יאנתל  םאתומה  תויתכילה  דדמ  חותיפ 

ותואב יוליבו  היינק  היחמ , לש  תישונא  תוליעפל  יתודידי  יונב  חטש  הבש  הדימה  תא  תגציימ   (walkability  ) תויתכילה
רוזא םיכפוהש  םינייפאמה  תאו  לגרה  יכלוה  יכרוצ  תא  ןובשחב  האיבמה  היינב  יכ  םיארמ  םיבר   םירקחמ  יאצממ  רוזאה  .

ידדמ םייתוחיטבו  . םיילכלכ  םייתואירב , םייתביבס , םיכרצ  לע  הנועה  תישונא , תוליעפו  םייח  קקוש  רוזא  הבינמ  הכילהל , חונל 
לומ לא  םירעב  תמייקמ  תולהנתהב  ךרוצה  לשב  רתיה  ןיב  םינוש , רקחמ  ימוחתב  בר  ןיינעל  תונורחאה  םינשב  םיכוז  תויתכילה 
תוביבס לש  םייפיצפסה  םיאנתל  םאתומה  תויתכילה  דדמ  חותיפ  ךילהתב  קסוע  ןאכ  ראותמה  רקחמה  .םיצאומה  רויעה  יכילהת 

.לארשיב תוינוריע 

ץראה יאנתל  םאתומה  דדמה  הנבמ  תונורקע 

Walk ןוגכ םלועב , םימייק  םידדמ  ונחבנ  לארשיב  תוינוריע  תוביבס  לש  םייפיצפסה  םיאנתל  םאתומה  תויתכילה  דדמ  חתפל  ידכ 
. םינוש  הרקמ  ירקחב  םהיתואצות  חותינ  ןכו  , Walkanomics -ו Score

לש םתמאתה  תדימ  תא  יתומכ  ןפואב  ךירעהל  ידכ  ינוריעה  בחרמב  םינוש  םירוטקידניאל  וא  םירטמרפל  םיסחייתמ  הלא  םידדמ 
.תויתכילהל םינוש  םירוזא 

םיאיבמ םניא  ןכלו  גזוממ , םילקא  תולעב  םירעל  רקיעב  וחתופ  םהש  ךכמ  תעבונ  םימייקה  םידדמה  םע  תוירקיעה  תויעבה  תחא 
Walk-דדמ ה לשמל , ךכ  .תימרת  תוחונו  ינוריע  םילקא  - ורקימ םייפרגופוט , םיעופיש  הללצה , הייחמצ , ןוגכ  םירטמרפ  ןובשחב 

אלו יריווא  קחרמל  םיסחייתמ   Walk Score-ןוגכ ה םידדמ  ןכ , ומכ  .ללוכה  בושיחב  ריוואה  גזמ  יאנתל  סחייתמ  אל  ללכ   Score
שי ץראב , םיינוריעה  םיבושייה  תיברמ  תא  ןייפאמה  ינוכית  םיה  םילקאב  םג  ומכ  חיחצה , םילקאב  .לעופב  הכילה  קחרמל 

.ימוקמ דדמ  חותיפ  לש  ךילהתב  םהילא  סחייתהל  בושח  ןכלו  תויתכילהה , תדימ  לע  רתויב  הבר  העפשה  וללה  םירטמרפל 

שולשל םירטמרפה  תא  קלחמה  לדומ  לע  שדחה  ילארשיה  דדמה  חותיפ  ססבתמ  תינוריעה  הביבסה  תובכרומ  תא  טשפל  ידכ 
 – תיעבטה הביבסה  ב ) ; ) תויתשתו םיכרד  ינייפאמ  םישומיש , בוריע  יוניב , ינייפאמ  יפל  היונבה –  הביבסה  א ) : ) תוירקיע תוצובק 
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לש םייתרבח  םירטמרפ  יפל  תישונאה –  הביבסה  ג ) ; ) ריווא תוכיאו  שער  םילקא , - ורקימ םימו , הייחמצ  היפרגופוט , ינייפאמ  יפל 
.ן " לדנו הקוסעת  תומוקמ  תופיפצ  לש  םיילכלכ  םירטמרפו  הייהשו , תוליעפ  ירוזא  ןוחטיב , תשוחת 

םלוכ תא  בלשל  ידכ  רטמרפ  לכ  לש  לקשמה  תכרעה  (. GIS  ) "ג ממ תכרעמב  שומיש  השענ  יבחרמ  יתבכש  - בר חותינ  רשפאל  ידכ 
רוזיפב םיסופד  והוזי  יבחרמ , - יטסיטטס חותינ  תועצמאב  ךשמהב , .ימוקמה  רשקהב  םתובישחל  םאתהב  התשענ  דחא  דדמל 

.יללכה דוקינב  ןובשחב  ואבויש  םייוזח , םיינוריע  םילקא  - ורקימ יאנת  לש  יבחרמה 

תובוחר ינשב  םייק  בצמל  המגוד 

ורחבנ ונוא  . תיירקב  השדח  הנוכשו  םי  - תבב הקיתו  הנוכש  ץראב –  תונוכש  יתשב  תויתכילהה  הקדבנ  הוושמ  רקחמ  תרגסמב 
, תירוביצ הרובחת  יווק  ןווגמ  םע  רחסמו  םירוגמ  ישומיש  ללוכה  םי ) - תב  ) רופלב בוחר  הנוכש : לכ  זכרמב  םיישאר  תובוחר  ינש 

תובוחרה ינשב  םינותנה  ףוסיא  .הנוכשה  ילושב  םקוממש  ירחסמ  זכרמו  קראפ , ביבס  םירוגמ  ינבמ  ללוכה  ונוא ) תיירק   ) ןיבר בוחרו 
המאתה תניחבל  םייזיפ  םינייפאמו  הנוכשב , העונתה  ילגרה  תניחבל  חרוא  ירבועלו  תונוכשה  יבשותל  ורבעוהש  םינולאש  ללכ 
םישומיש תברועמ  םירוגמ  תנוכש  הכילהה ; ילגרהב  םייתועמשמ  םילדבה  וארה  םינולאשה  יאצממ  .לעופב  לגרה  יכלוה  תומכל 

.ונוא תיירקב  םישומיש  תדרפומ  םירוגמ  תנוכש  רשאמ  תוינקו  הדובע  תורטמל  תויתכילהל  רתוי  ההובג  המאתהב  האצמנ  םי  - תבב
זוחא ןכ , ומכ  .תונוכשהמ  תחא  לכ  זכרמב  םמוקימ  לשב  רפסה  תיבלו  םידלי  ןגל  הכילה  לש  המוד  זוחא  אצמנ  תונוכשה  יתשב 

לש ילנויצקנופ  ימוי  טקאכ  הספתנ  תויתכילהה  םי  - תבב תונוש : תוביסמ  ךא  םימוד , ואצמנ  ןוחטיבה  תשוחתו  הכילהה  תורידת 
האנה לש  טקאכ  תויתכילהה  הספתנ  ונוא  תיירקב  תאז , תמועל  .בחרמב  םישנאה  תוחכונ  לשב  רצונ  ןוחטיבהו  םידעיל , העגה 

םינייפאמה רויא 1 .)  ) הנוכשב תוריעצ  תוחפשמ  זוכיר  לש  תוינגומוה  תשוחתמ  עבנ  ןוחטיבהו  קראפב , טרופסו  יוליב  תרטמל 
בוחרב םויה  ךשמב  התפצנ  םישנא  לש  רתוי  הבר  תומכ  לעופב : הכילהה  תומכל  ההובג  המאתה  וארה  תובוחרה  ינשב  םייזיפה 

יצע לשו  הרוקמ  רבעמ  לש  הפיצר  הללצה  תוברל  תויתכילה , םידדועמה  םיטנמלאו  תובר  תויובלטצה  וכרואל  שיש  םי ) - תב  ) רופלב
ךורא בוחר  אוהש  ונוא ) תיירק   ) ןיבר בוחרב  םישנא  לש  הטעמ  תומכ  תמועל  תאזו  סובוטוא , תונחתו  םיקנב  הפק , יתב  תויונח , לצ ,

(. רויא 2  ) בוחרה תיזחב  םיבר  היינח  תומוקמו  ףיצר  לצ  אלל  ךא  םיצע , יצבקמ  םע  ףיצרו 

רויא 1
(2015 בצק , יפל   ) םינולאשה יאצממ  ךותמ  םירחבנ  םירטמרפ  יפל  תויתכילהה  תדימ 
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רויא 2
רופלב בוחר  לאמשמ : ונוא ,) תיירק   ) ןיבר קחצי  בוחר  ןימימ : תובוחרה -  ינש  תונומת 
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םוכיס

םיינוריע םייתביבס , םינייפאמ  יפל  הפיקמ  הייארב  ימוקמ  דדמ  חותיפ  תובישח  לע  העיבצמ  תובוחרה  ינשב  תויתכילהה  תניחב 
יביכרמ רופישלו  םישדח  תובוחרו  תונוכש  ןונכתל  דדמב  רזעיהל  םילוכי  תוטלחה  ילבקמ  .לארשיב  םירעב  םיילכלכ  - םייתרבחו

.תומייק תונוכשב  תוינוריעה 

תורוקמ

לארשיב תוינוריעל  העונתה  בחרמ –  .לגר  יכלוהל  ינוריעה  בחרמה  ןונכת  .י 2015 . ןמרל   .1

תונורקע סיסב  לע  תונוכש  יתש  ןיב  הוושמ  רקחמ  תויתנוכשל –  תויתכילה  ןיב  .א 2015 . בצק   .2
רפסה תיב  תינוריע , תומייקו  תונשדחל  הדבעמה  םעטמ  רקחמ  "ח  וד .םישומיש  בוריעו  תויתכילהה 

.ביבא - לת תטיסרבינוא  רטרופ , הביבסה ע"ש  ידומילל 

3. Cubukcu E. 2013. Walking for sustainable living. Procedia-Social and Behavioral
Sciences 85: 33-42.

4. Duncan DT, Aldstadt J, Whalen J, et al. 2011. Validation of Walk Score for estimating
walkability: An analysis of four US metropolitan areas. International Journal of
Environmental Health and Public Health 8(11): 4160-4179.

5. Walk Score.

6. Walkanomics.
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