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פעולה 358 של

מבוא ויעדים
אנשים צריכים ללכת. עם זאת, איכות חוויית ההליכה שלהם יכולה להשתנות במידה רבה, וידוע 

שדבר זה בתורו משפיע באופן ישיר על החלטתם לבחור בהליכה כנגד אפשרויות תנועה אחרות, על 

תדירות, משך והיקף ההליכה, ועל ההנאה שהם שואבים ממנה.

פרויקט צורכי האיכות של הולכי הרגל )Pedestrians' Quality Needs Project, או pqn( נוצר כדי 

לזהות את מה שאנשים זקוקים לו לצורך תנועה בטוחה ונעימה במרחב הציבורי, ולהדגים את הערך 

המוסף שיש בגישה מערכתית לעומת גישות סקטוריאליות. היעד העיקרי הוא לספק מידע בדבר 

צורכי האיכות של הולכי הרגל, וכיצד צרכים אלה מתקשרים להתערבויות מבניות ופונקציונליות, 

האירופי  באיחוד  ברגל  ההליכה  של  במצבה  לתמוך  במטרה  זאת  ולחקיקה,  מדיניות  לקביעת 

ובמדינות ובאזורים אחרים המעורבים בפרויקט.

 walcyng ישאב ידע ממחקרים קודמים ויסתמך עליהם )ביניהם נכללים הפרויקטים האירופיים pqn

adonis ,prompt ,Vulnerable Road Users, ]משתמשי דרך פגיעים[ ו-hotel(. הפרויקט צפוי 

להקיף 25 מדינות והוא נתמך על ידי משרד cost של נציבות האיחוד האירופי.

יעדיו המשניים של pqn הם:

שיפור ההבנה ביחס לאינטראקציה של המרחב הציבורי, מערכת התחבורה וההקשר החברתי, 

המשפטי והפוליטי עם צורכי האיכות של הולכי הרגל.

קידום האפקטיביות והיעילות של מחקר ומדיניות עתידיים באמצעות פיתוח מערכת חדשה 

ואחידה של תפישות, תיאוריות ומודלים שתשפיע על האיכות והזמינות של המתקנים שנועדו 

להולכי רגל.

עדיפויות,  סדרי  בקביעת  בזיהוי,  פעולה  לשתף  הרלוונטיים  לארגונים  האפשרות  מתן 

בהתמודדות עם, ובמניעה של הגבלות, הן בהווה והן בעתיד, על הפוטנציאל המלא של הולכי 

הרגל, באמצעות הקמת בסיס ידע נגיש וכלֵי בקרה נוחים לשימוש.

עידוד השותפים למחקר לפתח כלים חדשניים ולהפיץ ידע שיסייע להאיר את הנושא באור 

חדש ולעודד התלהבות מחודשת ביחס למתן האפשרות לניידות בטוחה ונעימה.

המלצות למחקר עתידי.
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קבוצות עבודה
pqn יהיה מחקר רב-תחומי שיבחן את צורכי הולכי הרגל ויפתח מתוך הקשר זה מודלים 

בסקירת  החל  הפרויקט  למדידה.  הניתנות  תוצאות  ועל  עובדות  על  מבוססים  שיהיו 

והבינלאומית,  מצאי הנתונים הסטטיסטיים הקיימים, המחקר הקיים ברמה הלאומית 

פרסומים בתחום פיתוחים שנועדו להולכי רגל, והצהרות מדיניות מתועדות של בעלי 

המשתתפות  המדינות  מן  אחת  בכל  השונות  והמוסדיות  הפוליטיות  ברמות  העניין 

ששלוש  עבודה,  קבוצות  ארבע  של  לעבודתם  הבסיס  את  תהווה  התוצאה  בפרויקט. 

מתוכן יבחנו את הרמות השונות של צורכי הולכי הרגל, והרביעית תשמור על האחידות 

והאינטגרציה של התוצאות.

קבוצת עבודה 1 - צרכים פונקציונליים

קבוצת עבודה זו תתמקד בצרכים הפיזיים של הולכי רגל, בהתנהגות נראית ואובייקטיבית, 

התחבורתיים   האמצעים  ושל  והחברתית  הפיזית  הסביבה  של  ה'טכנית'  ובארגונומיה 

.)modalities(

המחקר צפוי לבדוק את הנוכחות וההתנהגות של הולכי רגל במרחב הציבורי ואת מערכת 

היחסים בין ניידות, בטיחות, בריאות פיזית ואי-הכללה, וההשפעה שלהן.

יגובשו הנחיות לשימושי קרקע, למרחבים ציבוריים, לתשתיות, למידע, לחקיקה ולאמצעי 

תחבורה, ואלה יתחשבו במצבים השונים משמעותית זה מזה במדינות המשתתפות.

 )perceived( קבוצת עבודה 2 - הצרכים הנתפשים

קבוצת עבודה זו תתמקד בהיבט ה'רגשי', ותכלול את תפישת ההליכה, וכיצד גישות, ציפיות 

של  תכנון,  גורמי  של  בדרך,  אחרים  משתמשים  של  התנהגותם  על  משפיעות  ומוטיבציה 

קובעי מדיניות ופוליטיקאים, ושל הולכי הרגל עצמם. יזוהו תפישות בנוגע לסביבה הפיזית 

והחברתית, למערכת התחבורה ולאינטראקציה ביניהן.

המחקר צפוי לבדוק את תפישות הנגישות, הנוחות, הבטיחות, הביטחון, הבריאות, האקלים 

החברתי, האסתטיקה והניידות הספונטנית במיוחד.

למחסומים  האחראיים  הגורמים  על  להשפיע  במטרה  מתאימות  התערבויות  על  יומלץ 

הקיימים, לפרט מכשולים מוסדיים וחברתיים ולשפר את איכות החיים של הולכי הרגל.

קבוצת עבודה 3 - עמידות )durability( וצפי לעתיד

קבוצת עבודה זו תתמקד בעמידותם של ההתערבויות, התכנונים ואמצעי המדיניות, ובחיזוי 

הפוטנציאל של השימושיות והאיכויות הנתפשות העתידיות. הקבוצה תבדוק את התפתחות 

הצרכים לאורך זמן ואילו כיוונים חדשים נדרשים למדיניות.

המחקר צפוי לבחון התערבויות, תכנונים, אמצעים ומגמות בתחום הולכי הרגל בטווח הרחוק, 

וכן את היחסים עם הסביבה הפיזית והחברתית ועם אמצעי התחבורה.

הצרכים  להגבלת  שיש  ההשלכות  על  וידּווח  ושליליות,  חיוביות  מגמות  ויוערכו  יצוינו 

הפונקציונליים והנתפשים של הולכי הרגל.



קבוצת עבודה 4 - אחידות ואינטגרציה

קבוצת עבודה זו תתמקד באינטראקציה בין שלוש קבוצות העבודה הראשונות, ותבנה מודל 

לצורך זיהוי צורכי הולכי הרגל וההשפעות העיקריות על איכות ועל התנהגות.

יזוהו פערים בידע ובתהליכי קביעת המדיניות. ייעשה מאמץ לקבוע ולהצדיק את האופציות 

הארוך,  בטווח  והן  הקצר  בטווח  הן  בתחום,  והעוסקים  המדיניות  קובעי  בפני  העומדות 

בהקשר למחויבותם להשקיע בצורך לאיכות בהקשר להולכי הרגל.

תפוקות
מידע מהפרויקט ינותח ויפורסם במגוון פורמטים המיועדים לקהלים שונים, במטרה להשיג 

השפעה מרבית לצורך הגדלת האפקטיביות של המדיניות ברמה הלאומית והמקומית.

pqn יקים אזור נגיש על הרשת )www.walkeurope.org( כדי לסייע בניהול, בשיתוף ובקידום 

הידע בין השותפים לפרויקט, במטרה להניע דיון בנושא ולפתח נהלי עבודה טובים שניתן 

לתרגמם לפעולה.

יפורסמו ארבעה דוחות, אחד מכל קבוצת עבודה, וכן יפורסם עלון חדשות אלקטרוני לקידום 

ההתקדמות בפרויקט.

ממצאי  את  להפיץ  במטרה  והבינלאומית  הלאומית  ברמה  וקורסים  כנסים  שיאורגנו  יתכן 

מסדרת  כחלק  מיוחד  כנס   walk21-ו  ictct יד  על  יאורגן   ,pqn פרויקט  בסוף  הפרויקט. 

.walk21 הכנסים הבינלאומיים השנתיים של

pqn יפרסם באופן ספציפי:
מסגרת רעיונית ותוכנית פעולה למשך חיי הפרויקט

ומשפטיים  חברתיים  ומדיניות  מחקרים  סטטיסטיים,  נתונים  של  האפקטיביות  ניתוח 

רלוונטיים במדינות המשתתפות

ספר הדרכה העוסק בצורכי הולכי הרגל

כלי בקרה נוח לשימוש למדידת האיכות ביחס לצורכי הולכי הרגל

מתודולוגיה איכותית וכמותנית עקבית לרישום פעילות הולכי רגל

הדרכה בנוגע לנהלים לאומיים ומקומיים לניטור האפקטיביות של ההשקעה בהולכי רגל

מודל מערכתי שייקח בחשבון את צורכי הולכי הרגל, במטרה לכוון השקעות אפקטיביות 

שיתמכו ויעודדו את איכות ההליכה ברגל

המלצות למחקר עתידי.
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לועדת ההיגוי של פרויקט cost 358, האחריות הכללית על תיאום הפעילות בפרויקט צרכי האיכות 
של הולכי הרגל. הפרויקט מורכב מארבע קבוצות עבודה.

חברי ועדת ההיגוי

 cost 358 מדינות משתתפות בפרויקט
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