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יצירת מרחב ציבורי 
נגיש

מבוא
ברחבי  בערים  החדש  האלף  חגיגות  משמעות 
העולם הייתה שאנשים רבים חוו חוויה בלתי נשכחת 
מופעים  של  חוויה  הייתה  לא  זו  בחיים.  פעם  של 
זו  דרמטיים.  או מצעדים  דינור  זיקוקי  של  נוצצים 
הייתה החוויה של להיות מסוגלים לחזור ולתבוע 
צעידה  העיר.  מרכז  על  אנשים  של  זכותם  את 
הפכה  לתנועה  ומחסומים  סכנות  ללא  חופשית 
מאמר  זה.  את  לקבל  אסור  חדשה.  להתנסות 

זה יטען שעל מנת להגיע לחברה בריאה ולחרות 
של אזרחים חשוב להרחיב לתוך חיי היום יום את 
הפסקה  ללא  לצעוד  מסוגל  להיות  של  החוויה 
לאירועים  אותם  לשמור  ולא  העיר  ברחובות 
מיוחדים ולחגיגות. משמעות הדבר היא שיש לזנוח 
שהיא  כפי  הרחוב  שחוויית  שמניחה  העמדה  את 
היום מגבילה רק מעט אנשים שהם בעלי צרכים 
מיוחדים ומתוך כך אין היא סוגייה מרכזית עבור 
שאר החברה. משמעות הדבר היא שיש להרחיב 
את עקרונות העיצוב האוניברסלי, שנתנו מסגרת 
ליצור  כדי  ובניינים,  מוצרים  של  לעיצוב  ברורה 
העיר.  השכונה,  הרחוב,  ברמת  לעיצוב  מסגרת 
עיצוב  גישת  יותר  רחב  בהיקף  מאמצים  היו  אם 
אוניברסלית, או מכילה, להקשר העירוני, התוצאה 
הייתה רחובות שבהם כל אחד יכול לחיות וליהנות 

יותר ושכונות וערים יותר מכילות.

רקע
ושכונה  רחוב  של  לעיצוב  האוניברסלית  הגישה 
מאמצת עמדה חדשה ביחס לתפקיד של רחובות, 
את  היוצרים  נוספים  ושטחים  פארקים  כיכרות, 
הזכות  את  מקבלת  זו  עמדה  הציבורי.  המרחב 
האוניברסלית של כל אחד ליהנות משימוש במרחב 
הציבורי בביטחון ובבטיחות וללא הפרעה לתנועה. 
תשומת-לב גדלה והולכת מוקדשת לצורך להפוך 
ובמיוחד  המשתמשים  לכל  נגישים  ליותר  בניינים 
המערב  מדינות  במרבית  מוגבלות.  עם  לאנשים 
 Imrie,( אלו.  דרישות  לאכיפת  חוקים  קיימים 
ניתנה פחות תשומת-לב לנגישות  1996(, אולם 
של שטחים ציבוריים.  הדבר מפתיע לאור העובדה  
שכאשר מראיינים אנשים שיש להם ידע מסוים על 
האופי המגביל של צורת הבנייה בערים מסתבר 
שחוסר היכולת להשיג גישה לשטחים שבין הבניינים 
גישה  השגת  מאשר  יותר  אף  גדולה  בעיה  מהווה 
לבניין מסוים )Manley, 1996(. נקודה זו עולה גם 
ע”י משתמשים אחרים רבים של המרחב הציבורי. 
שאל כמעט כל הורה שניסה לצעוד ברחבי העיר 

סנדרה מנלי*

 * סנדרה מנלי היא ראש )משותף( של ביה”ס לתכנון ואדריכלות באוניברסיטת מערב אנגליה )בבריסטול(. המאמר פורסם ב:
 Universal Design Handbook, 2001, pp. 58.3-58.22. גב’ מנלי נתנה את הסכמתה לתרגום המאמר לעברית.
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עם עגלת תינוק והתגובה תהיה הבעה של תסכול 
וכעס — כעס על המיקום הנמוך של הצרכים של 
בתכנון  העדיפות  בסדר  קטנים  ילדים  ושל  הורים 

ובמערך של רחובות.
החלק הראשון של המאמר יעסוק במספר בעיות 
הנוצרות ע”י האופי המגביל של שטחים ציבוריים 
בערים. החלק השני יציע כמה דרכים לשינוי. הוא 
יתבסס על הניסיון של עריכת סקרי נגישות במספר 
על  ובמיוחד  ל–2000   1994 השנים  בין  מקומות 
סקר מקיף במרכז העיר בריסטול שנערך בשנים 
1998 – 1999, שיהווה את הבסיס לניתוח מקרה. 
לזהות  יותר  שקל  כך  על  יצביע  המקרה  ניתוח 
המרחב  של  הלא-נגיש  האופי  של  הבעיות  את 
בכל  ינסה  אבל  אותן,  לפתור  מאשר  הציבורי 
ייבחן השימוש  זאת להעלות כמה הצעות לשינוי. 
את  להסב  כטכניקה  הציבורי  במרחב  בסקרים 
של  הרעיון  ייבדק  בו.  שיש  לבעיות  הלב  תשומת 
הסקירה  בתהליך  שיתוף-פעולה  בגישת  שימוש 
המשתמשים  שכל  הנקודה  בהדגשת  כמסייע 
טובה  מנגישות  תועלת  להפיק  יכולים  ברחובות 
המאמר  של  העל  מטרת  העירוני.  במרחב  יותר 
לצורך  הלב  תשומת  את  להסב  כל  קודם  היא 
לאמץ גישה אוניברסלית בעיצוב של רחובות ושל 
שטחים ציבוריים. שנית, הכוונה היא לקדם פיתוח 
של דרכים יותר פרו-אקטיביות להפיכת המרחב 

הציבורי לנגיש יותר עבור כולם.

רחובות מגבילים — חברה 
מגבילה

במידה  הוא  הציבורי  המרחב  של  המגביל  האופי 
רבה תוצאה של השימוש הגובר בכלי רכב כאמצעי 
התעבורה העיקרי. המכונית הביאה לחופש תנועה 
לאנשים רבים, אבל גבתה מחיר עצום של צמצום 
להשתלט  לה  אפשרו  חופש.  של  אחרים  היבטים 
על המרחב הציבורי בהיקף כזה שאמצעי בטיחות 
מתעלים את הולך הרגל למובלעות המצמצמות 
את  ושוללות  רבים  לאנשים  התנועה  חופש  את 
בקצב  לעמוד  מסוגלים  שאינם  מאלה  הגישה 
קרובות  לעתים  מחייב  זה  דבר  הנדרש.  התנועה 
להגביר את הקצב בחצייה של נתיבי תחבורה או 
להיתקל במדרכות גבוהות.  דבר זה קשה עבור 
אנשים רבים ובלתי אפשרי עבור אנשים שהניידות 
קשיים  או  פיזיות  לקויות  בשל  מוגבלת  שלהם 
אחרים. דבר זה אינו יוצר לאף אחד  חוויה נעימה 
לשימוש  בוודאות  ותרם כמעט  ציבורי  של מרחב 

ולירידה  קצרות  לנסיעות  רכב  בכלי  הגובר 
הערים,  במרכזי  שמתגוררים  האנשים  במספר 
ככל שהסביבה העירונית מתדרדרת בשל רחובות 
כדי  ע”י תחבורה. האמצעים הנדרשים  הנשלטים 
בנפח התחבורה  הגידול העצום  על  ולפקח  לכוון 
מתקנים  מאד  הרבה  להכנסת  הם  גם  אחראים 
הקשורים בתחבורה ונקראים ע”י מהנדסי תנועה 
לעתים  פועלים  אלה  “רהיטים”  רחוב”.  “ריהוט 
ולגישה  לתנועה  מכוערים  כמכשולים  קרובות 
ופחות כתורמים להצלחה של רחובות  החופשית 
לשהות  שנעים  מקומות  להיות  ציבוריים  ושטחים 

בהם.
יתר על כן, המערך של רחובות בערים ובשכונות 
רכב.  תנועת  על  להקל  על–מנת  תוכנן  רבות 
לנוע  צריך  שהולך-הרגל  היא  הדבר  משמעות 
רצונו  את  מכבד  שאינו  באופן  עוקפות,  בדרכים 
הברור להגיע למחוז חפצו בדרך הקלה והישירה 
לעתים  נאלץ  הולך-הרגל  למשל,  ביותר. 
מתחת  תת-קרקעיים  במעברים  להשתמש 
יותר,  וקשה  ארוך  בנתיב  שכרוך  מה  לכבישים, 
הרצוי  מהמסלול  התעלמות  יש  רבים  ובמקרים 
להולך-הרגל בשל מתן עדיפות למסלול ישר של 
ריבוי  ע”י  הנוצר  החדירות  חוסר  הראשי.  הכביש 
של רחובות ללא מוצא באזורי מגורים הוא דוגמא 
טיפוסית למצב שבו המתכננים לא נותנים עדיפות 

גבוהה לצרכים של הולך-הרגל. 

על סף מדרכה ללא הנמכה
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“ריהוט רחוב”.
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המכונית אינה האשמה היחידה בריבוי המחסומים 
בפשיעה,  העלייה  לרחובות.  הציבורית  לגישה 
מביאים  מפשיעה,  הפחד  מכך,  יותר  אף  ואולי 
לכך שאנשים רבים פוחדים להשתמש ברחובות, 
החשיכה  רדת  ולאחר  הערים  במרכזי  במיוחד 
הגובר  המשיכה  כוח   .)Oc & Tiesdell, 1997(
רבים  אנשים  ע”י  שנתפשים  סגורים,  קניונים  של 
כמקומות יותר בטוחים ונעימים מהרחוב המסורתי, 
קשור לעובדה שהרחוב הופך למקום שבו אנשים 
מרגישים פחות נוחות וביטחון. ההרחקה של אנשים 

לגבי קבלה של האדם לתוך שאר החברה. בכל 
מקרה ברור שאם הרחובות והשטחים הציבוריים 
עם  מסחרית  להתחרות  צריכים  המסורתיים 
על-מנת  בפעולה  לנקוט  שחייבים  הרי  הקניונים, 
לסלק מהרחובות המסורתיים כמה מהמכשולים 
הנוצרים ע”י התפישה של אנשים שקיימת סכנה. 
החשיכה,  בשעות  במיוחד  בולט  מסכנה  הפחד 
כאשר נשים רבות, ומספר גדל והולך של אנשים 
ולא  בבית  להישאר  מחליטים  פשוט  קשישים, 

להסתכן בהיתקלות בהתנהגות אנטי-חברתית.
ההכרה בעובדה שסביבת הרחוב הפכה למגבילה 
גולדסמיט,  חדשה.  אינה  רבים  אנשים  עבור 
בעבודה שלו על עיצוב המיועד לענות על צרכים 
 ,)Goldsmith, 1963( מוגבלות  עם  אנשים  של 
מקופחים  פיזית  מוגבלות  עם  רבים  שאנשים  ציין 
ע”י  גם  כמו  הציבורי,  במרחב  המחסומים  בשל 
הנגישות  שחוסר  הנקודה  לבניינים.  בגישה  בעיות 
של שטחים שבין בניינים עלול לצמצם את זכותם 
בחיים  חלק  לקחת  מוגבלות  עם  אנשים  של 
ע”י  היטב  נוסחה  היבטיהם,  כל  על  הקהילתיים, 
Goldman              : “נגישות חודרת לכל ההיבטים 
ללא  מוגבלות.  עם  אדם  של  האזרח  זכויות  של 
ושל  זכויותיו  של  ממשמעות  התרוקנות  יש  גישה, 
כל הציפוי הכבד של הגנות וחובות. עבור אדם עם 
מוגבלות שפת מדרכה בגובה 15 ס”מ מזדקרת 

ומאיימת כמו חומת ברלין”.
גוברת והלכת ההכרה בכך שיש להתקדם לקראת 
לכך  מההסכמה  כחלק  מחסומים  נטולת  חברה 
שלאנשים עם מוגבלות יש זכות לגישה טובה לכל 
היבטי החיים הקהילתיים. יש גם הסכמה לכך שיש 
מבחינה  אלו  זכויות  מימוש  לאפשר  כלכלי  היגיון 
להפוך  יכולים  מוגבלות  עם  אנשים  כך  שע”י  זו 
כצרכנים,  והן  כעובדים  הן  כלכלית,  לפעילים 
ולתרום בכך לחיים הכלכליים של מדינות. למרות 
כל אלה חלה התקדמות מעטה בלבד בכל הנוגע 
 40 שכמעט  ברור  הציבורי.  המרחב  לנגישות 
שנה אחרי עבודתו של גולדסמיט מחסומים עדיין 
השתתפות  למנוע  עלולים  שהם  למרות  קיימים, 
המכשולים  ברלין  חומת  כמו  שלא  כלכלית. 
ובאזורים  להתקיים  ממשיכים  חופשית  לתנועה 
של  בסקר  למשל,  מתרבים.  אף  הם  מסוימים 
בדרום- עיר  בריסטול,  במרכז  ראשיים  צירים 
נמצאו למעלה מ–400 מכשולים  אנגליה,  מערב 
לתנועה שאנשים רבים מתקשים להתמודד אתם 
לא  מוגבלות  של  מסוימים  סוגים  עם  ושאנשים 

מסוגלים בכלל להתגבר עליהם. 

רחוב “מנוכר”

כוח המשיכה הגובר של קניונים סגורים, 
שנתפשים ע”י אנשים רבים כמקומות יותר 
בטוחים ונעימים מהרחוב המסורתי, קשור 

לעובדה שהרחוב הופך למקום שבו אנשים 
מרגישים פחות נוחות וביטחון. 

“בלתי רצויים”, כמו גם העדר הסיכונים הקשורים 
בקונפליקטים עם תחבורה, גורמים לכך שהקניון 
הסגור נתפש ע”י משתמשים רבים כחוויה עירונית 
יותר בטוחה ויותר מהנה. תחושת ביטחון זו עלולה 
רצויים”  “לא  אנשים  של  לסינון  כוזבת.  להיות 
של  בהקשר  מדאיגות  קונוטציות  להיות  עלולות 
שיפוט  של  המוסרי  והתוקף  אנשים  של  זכויות 
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גורמים להרחקה של  מחסומים בכל צורה שהיא 
של  המרכזי  בזרם  מהשתתפות  מסוימים  אנשים 
ברחובות  הקיימות  הבעיות  הקהילתיים.  החיים 
יוצאי  אינם  בריסטול  של  הציבוריים  ובשטחים 
דופן. בסקרים דומים שנערכו בערים כמו בנגקוק, 
התגלו  וסידני  סן–פרנציסקו  קואלה–למפור, 

ממצאים דומים.
במספר ארצות מערביות חלה התקדמות בהסרת 
זכויות  את  שהגבילו  האפליה  מאמצעי  כמה 
רבות  ארצות  מוגבלות.  עם  אנשים  של  האזרח 
כדגם  מוגבלות  עם  האמריקנים  בחוק  השתמשו 
לחקיקה של אנטי-אפליה )Imrie, 1996( וחוקקו 
חוקים הדורשים שבניינים חדשים יהיו נגישים לטווח 
בארצות  כן,  על  יתר  משתמשים.  של  יותר  רחב 
בביטול  התקדמות  יש  אנגליה,  כמו  מסוימות, 
ולשירותים.  לטובין  ובגישה  בתעסוקה  האפליה 
אולם, כפי שציין ליפשיץ )Lifchez,1987( “שימת 
דגש רק על מפרטים טכניים הופכת את האנשים 
לכסאות  לא-אישיים,  לאובייקטים  מוגבלות  עם 
טכניים  מפרטים  שלהם.  הסיבוב  ורדיוס  גלגלים 
הם חשובים, אך רק כתוספת, ולא במקום, הבנה 
של כיצד יכולים אנשים עם מוגבלות לחיות באופן 
עצמאי בעולם המתוכנן על–ידי ולמען אנשים ללא 

מגבלות”.

מאד לא סביר שמפרטים טכניים או חקיקת חוקים 
כנגד  אפליה  לביטול  המכוונים  זכויות  שוויון  של 
אנשים עם מוגבלות אכן יצליחו, עד שלא תינקט 
גישה פרו-אקטיבית להסרת המחסומים בשטחים 
ימשיך הקיפוח  הציבוריים בערים. כתוצאה מכך 
של אנשים עם מוגבלות בגלל האופי המגביל של 

הסביבה העירונית.
אינם  מוגבלות  עם  שאנשים  להבין  חשוב  אולם 
הלא- האופי  בשל  המופלית  היחידה  הקבוצה 

זה  במאמר  הטענה  הציבורי.  המרחב  של  נגיש 
נפגע.  אחד  כל  שבה  לנקודה  הגיע  שהמצב  היא 
התוצאה עבור כמה היא שינוי בהתנהגות. במקום 
הקהילתי  למרכז  לבית–הספר,  לחנות,  ללכת 
לקחת  היא  ביותר  הקלה  החלופה  המקומיים, 
מקומיות  לנסיעות  ברכב  לשימוש  המכונית.  את 
יש תוצאות לא-רצויות,  קצרות, במקום הליכה, 
סביבתיות, כמו גם חברתיות, והוא עלול להשפיע 
בכך  אנשים  של  הפיזית  הבריאות  על  אפילו 
ועל  לתירגול,  ההזדמנות  את  מצמצם  שהוא 
הבריאות הנפשית — בשל צמצום האינטראקציות 
של  החופש  הוא  עצמו  בפני  נושא  החברתיות. 
של  השחיקה  חופשי.  באופן  להסתובב  ילדים 
את  חמור  באופן  מקטינה  הרחוב  סביבת  איכות 
אישיות  וסוציאליזציה  התפתחות  של  ההיקף 

חברת אמן — ארגון ומדעי ניהול יועצים בע”מ מקבוצת אמנת ניהול ומערכות בע”מ, הנסחרת בבורסה של תל–אביב, 
נוסדה בשנת 1970 ופועלת כבית מערכות רב מקצועי, המציע מגוון רחב של פתרונות לניהול הארגון ומערכותיו. 

חברת אמן עומדת בחזית הידע והחידושים בתחום הניהול והארגון. אמן מעמידה לרשות לקוחותיה יכולות רב מקצועיות 
תחת קורת גג אחת למתן הפתרון המתאים ביותר לצורכי הארגון.

הותק שלנו מאפשר לנו להעמיד לרשותכם מהנדסי תעשייה וניהול ואנשי ארגון מנוסים מאד בתכנון, ליווי היישום ואחריות 
ביצועית.

הידע הנרכש של הצוות הינו נכס יחודי לנו.

חברת אמן מציעה מגוון שירותים ובפתרונות בכל תחומי הארגון והניהול, לרבות:

ליווי חברות וארגונים בתהליכי שיפור ושינוי 		1

תוכניות אב ופרוגרמות 		1

ליווי אישי וקבוצתי להקניית כלים ושיטות לעבודה ולניהול 		1

תכנון מושכל של משאבים קיימים 		1

“מקוריות היא בפשטות זוג עיניים רעננות”  )ט. ה. היגינסון(

אנו נשמח לעמוד לרשותכם, הדרך שלנו. ההצלחה שלכם.
לפרטים נוספים:  ענת זלמה, 03-7659615; 052-3691195   

יזמות וליווי בהוצאה לפועל מרעיון לעשייה 	1

והובלת  סביבה  חיים,  איכות  למען  קבוצות  הנחיית  		1	

קבוצות מנהיגות מקומית.   
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באמצעות חקרנות ומשחק שלא בפיקוח ישיר של 
מבוגרים. שינוי ההתנהגות אצל ילדים עלול לנבוע 
ממגבלות הנאכפות ע”י מבוגרים על ההזדמנויות 
תבניות  רק  לחוות  יכולים  שהם  כך  ילדים  של 
חברתיות  אינטראקציות  או  מאורגנות  משחק 
במקום  בא  זה  למבוגרים.  מסביב  המתוזמרות 
הרפתקניות  יותר  וסיטואציות  מוגבל  לא  משחק 
המעצבים את האופי ומפתחים את האינטליגנציה 
ופחות  פחות  אם  ההנאה.  את  מגדילים  גם  כמו 
הלא- אופיים  בשל  ברחובות  משתמשים  אנשים 
של  הבעיה  יותר  עוד  מחמירה  נעים,  והלא  נגיש 
היקף ההתנהגות האנטי-חברתית והפחד לביטחון 
ניכור  של  הבעיות  ומתרבות  הילדים,  של  האישי 
עליהן הצביעה עבודתה של ג’יין ג’ייקובס על העיר 

.)Jacobs, 1961(
סביבה  של  והכלכליות  החברתיות  התוצאות 
מצריכות  כולה  האוכלוסייה  עבור  מגבילה 
שיתמוך  טיעון  בפיתוח  לסייע  כדי  נוסף  מחקר 
של  יותר  הרבה  גבוה  אחוז  תיעול  של  ברעיון 
ההוצאה הציבורית מכבישים ותעבורה בכבישים 
אפשר  הרגל.  הולכי  של  הסביבה  שיפור  לכיוון 
שהתוצאות האפשריות של, למשל, גידול השימוש 
מאשר  יותר  רבה  לב  תשומת  קבלו  במכוניות 
לכמת  יותר  שקל  משום  החברתיים,  השיקולים 
אוויר  זיהום  של  רצויות  הבלתי  מהתוצאות  חלק 
ושינויים  הפחמן  דו–תחמוצת  כמות  מדידת  ע”י 

בקרחונים בקטבים. השלכות חברתיות הן פחות 
קלות לכימות. כאשר מתבססים רק על שיקולים 
ציבורי  ליצירת מרחב  רב  צידוק  קיים  סביבתיים 
ידידותיות  וצורות  יותר כדרך לעידוד הליכה  נגיש 
מאסטרטגיה  כחלק  תחבורה  של  לסביבה  יותר 
דבר,  פיתוח בר–קיימא. לאמיתו של  עולמית של 
למרות שעידוד הליכה הוא מרכיב מרכזי בתנועה 
לעבר סגנונות חיים בני–קיימא ובריאים יותר, הרי 
שפיתוח אסטרטגיות לחיזוק סביבה של הליכה לא 
מצליח להיתפש כסוגיה בעדיפות גבוהה במרבית 

הממשלים המערביים.
ההשלכות  להערכת  מחקרים  לערוך  צורך  יש 
החברתיות של סביבה מגבילה כדי להגיע למודעות 
בשכנוע  לסייע  עשוי  הדבר  לבעיה.  יותר  גבוהה 
יש  מגביל  ציבורי  מרחב  של  שלעלות  ממשלות 
תוצאות חברתיות וכלכליות, כמו גם סביבתיות, 
תוצאות שעלולות להתווסף על הקשיים העומדים 
עירוני  בפני ממשלות שמעונינות להבטיח רנסנס 
היא  המשמעות  למעשה,  עירוניים.  לחיים  וחזרה 
אינה  שהשאלה  לכך  יסכימו  שממשלות  שחשוב 
הסרת  לעצמה  להרשות  יכולה  החברה  האם 
להרשות  יכולה  החברה  האם  אלא  מחסומים, 

לעצמה שלא לאמץ מדיניות כזו. 

נגישות לכל: תנועה לעבר גישה 
אוניברסלית

מהתמונה העגומה למדי של סביבה בנויה מגבילה 
שתוארה כאן משתמע שקיים צורך דחוף לעבור 
לעמדה יותר פרו-אקטיבית כדי להביא לשינוי. כדי 
ליצור את השינוי חשוב להכיר בכך שעל החברה 
מוטלת האחריות להסיר מחסומים; זה מחייב שינוי 
 .)Hayden, 1981; Goldsmith, 1997( פרדיגמה
שינוי זה, או תנועה במעלה הסולם לעבר גישה יותר 
מכילה, יושגו אם יכירו בכך שאנשים עם מוגבלות 
אינם היחידים המקופחים ע”י הסביבה המגבילה. 
מחקרים של העבודה שנעשתה ע”י רשויות תכנון 
מקומיות באנגליה ובווילס )Manley, 1996( מצאו 
שלארגונים שנקטו במדיניות של הסרת מחסומים 
היה סיכוי רב בהשגת מטרותיהם אם הארגון אימץ 
את הגישה שמתן גישה טובה הוא סוגיה של הזרם 
לתפוש  מסוגלות  שהיו  מקומיות  רשויות  המרכזי. 
שנגישות היא משהו אסטרטגי, יותר מאשר פשוט 
מדרגות  להוריד  או  חדשות  רמפות  כמה  לבנות 
בכמה מקומות, נטשו את הרעיון ששיפור הנגישות 
הוא שאלה של להיענות ל”צרכים המיוחדים” של  תן

בי
ר 

מי
 א

ם:
לו
צי
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מיעוט קטן באוכלוסייה. ניתן לתאר ארגון כזה כמי 
אוניברסלית  גישה  לעבר  הסולם  בשלבי  שטיפס 

לנגישות )ראה טבלה 1(.
רשויות  נמצאות  הסולם  של  התחתון  בשלב 
על  או  הרפואי  המודל  על  עבודתן  את  שביססו 
את  לראות  נטו  הן  מוגבלות.  של  הצדקה  מודל 
אספקת השירותים לאנשים עם מוגבלות כתוספת 
עפ”י  המוגבלת  לאוכלוסייה  הניתנת  אופציונלית 
הרואה  בגישה  ה”לא-מוגבלים”.  של  הגחמה 
עניין  מוגבלות  עם  לאנשים  שירותים  באספקת 
של “צרכים מיוחדים” חבויה האמונה שלחברה יש 
הנאה  וטובות  שירותים  אותם  רק  לספק  אחריות 
שההנחה היא שהם אפשריים, ושאספקה זו צריכה 
הנאה.  טובות  לאותן  הזכאים  לאלה  רק  להיות 
הציבורי  המרחב  של  ועיצוב  תכנון  של  במונחים 
“הצרכים  גישת  של  שהתוצאה  להניח  סביר 
המיוחדים” תהיה התחייבות מינימלית ביותר לכך 
שהרחובות והמרחב הציבורי יהיו נגישים. למרבה 
הצער, שיעור גדול של הרשויות המקומיות באנגליה 
מיוחדים”  “צרכים  של  בפרדיגמה  נמצאו  ובווילס 
אחרים,  ממקומות  ממצאים   .)Manley, 1996(
 Gleeson,( בניו–זילנד  גליסון  של  עבודתו  כמו 
כלל  ובווילס  באנגליה  שהמצב  מראים   ,)1997

אינו יוצא דופן.
לראות  ששואפים  אנשים  בפני  העומד  האתגר 
חברה מכילה יותר הוא להניע ארגונים, ציבוריים 
את  מקבלת  שאינה  עמדה  לעבר  פרטיים,  או 
סביבות  של  ביצירה  המיוחדים”  “הצרכים  גישת 
ארגונים  לשכנע  היא  הדבר  משמעות  בנויות. 
לאמץ הגדרה רחבה יותר מזו המקובלת היום של 
וע”י כך להגיע להסכמה  מי מוגבל ע”י הסביבה 
וליכולותיהם,  לגילם  קשר  ללא  האזרחים,  שלכל 
יש זכות שווה להשתתפות מלאה בחברה. שבעת 
ע”י  שפותחו  האוניברסלי,  העיצוב  של  העקרונות 
מרכז העיצוב האוניברסלי, מספקים את הבסיס 

לגישה להסרת מחסומים המבוססת על זכויות.
ניתן ליישם את העקרונות ברמת הרחוב — או על 
העיר כשלם — כמו גם ברמה של בניינים ומוצרים. 
הדבר הוא חיוני אם רוצים להגיע לשוויון הזדמנויות 
לנוע  מסוגלים  להיות  צריכים  אנשים  אחד.  לכל 
זאת  להשיג  כדי  יעדם.  אל  מביתם  הפרעה  ללא 
יש להסתכל על התנועה כעל סדרות של חוליות 

— כל אחת מהחוליות צריכה להיות נגישה.
באופן  לבחון  יש  יותר  נגישות  ערים  ליצור  כדי 
בין  ללא-תפרים  תנועה  של  יצירה  אסטרטגי 
נגישה,  תחבורה  אמצעי  אל  אנשים  של  בתיהם 

ממחסומים,  פנויים  להולכי–רגל  מסלולים  דרך 
על  המבוססת   ,2 טבלה  הסופיים.  ליעדים  ועד 
תכנון  רשויות  יכולים  כיצד  מדגימה  העקרונות, 
ברמה  אותם  לאמץ  תנועה  ומהנדסי  עירוניות 

המרחבית של עיר ורחוב. 

טבלה 1: הסולם לעבר גישה מכילה

מכיל באופן אוניברסלי
זכות אוניברסלית לסביבה נגישה בכל הרמות  

גישה הוליסטית  
חלק מסדר היום של צדק חברתי  

גישה משתפת כולל שיתוף-פעולה בין–מקצועי ושיתוף משתמשים  
חופשי-ממחסומים

מודעות ליישומיות רחבה יותר  
הכרה במאפיינים המגבילים עבור קבוצה גדולה יותר של אנשים  

מודעות למחסומים מעבר לשיקולים של גישה לבניין  
חקיקה של זכויות בשלבי התהוות  

מדיניות של הזדמנויות שוות  
צרכים מיוחדים

הכרה בהגדרה רחבה יותר של מוגבלות, כולל לקויות פיזיות וחושיות    
התייחסות מועטה להשפעות של הפרעות קוגניטיביות דומיננטיות    

של מפרטים טכניים של גישה לבניינים  
תכנון עבור אנשים עם מוגבלות

ראייה מצומצמת של מוגבלות  
דומיננטיות של מפרטים טכניים  
תכנון כמשהו “שמוסיפים ל-”  

חוסר מודעות
אין שירותים  

אין קודים לנגישות  
אין חקיקה של זכויות או מדיניות של מתן הזדמנות  

הטבלה כוללת עיקרון נוסף על הרשימה המקורית 
הממד  של  ההשפעה  והוא  המרכז,  ע”י  שהופקה 
אנשים.  על  מוצר,  ושל  סביבה,  של  האסתטי 
שערים  היא  וההנחה  היות  נכלל  זה  נוסף  עיקרון 
נגישים רק אם תהיה הכרה  יהיו באמת  ורחובות 
בכך שחשוב להוסיף לאיכות של החוויה האנושית 
ע”י הפיכת הרחובות והמרחבים למקומות נעימים 
ואפילו מהנים. איכות סביבת הרחוב מורכבת לא 
רק לא רק מפני רחוב נגישים ויעילים פונקציונלית, 
אלא ממגוון רחב של שיקולים התורמים לאיכותם 
כוללים  לאיכות  התורמים  דברים  הכוללת. 
והעניין  הפונקציונליות  מבנים,  של  ארכיטקטורה 
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השלכות לתכנון העיר והרחוב  

בחינה מחדש של תפקיד תכנון שכונה והפיתוח של אזורי   5	
מגורים כדי לאפשר גישה שווה למתקנים ולרחובות.   

פיתוח גישה אסטרטגית למדיניות תחבורה כדי לתת   5	
קדימות לתנועה לא–ממונעת.   

רחובות נגישים לכל ופיתוח אסטרטגי להסרת מחסומים     5
.)street audits( המבוסס על סקרי רחוב  

   )social auditing( פיתוח טכניקות של סקרים חברתיים  5
כאמצעי להעברת הצעות פיתוח. העיצוב הוא שימושי     

וניתן לשיווק לכל קבוצה של משתמשים.  

יכולת התאמה )adaptability( של הצעות פיתוח שעוברות   5	
שיפוט בזמן שההצעות נבדקות לצורך אישורי תכנון.  

הערכות של הקריאות של הצעות פיתוח ברמה של   5	
אזורים, רחובות ובניינים.  

נתיבים ישירים להולכי רגל ולא למכוניות.  5

תשומה לתהליך התכנון של קבוצות מייעצות המייצגות  5	
טווח רחב של משתמשים.  

בדיקת דרכים להפיכת תהליך התכנון ליותר   5	
 .)inclusive( מכיל  

5   מתן עדיפות גבוהה יותר להערכת בטיחות, כולל בטיחות   
בכביש, פשע, בריאות ורווחה כללית של האוכלוסייה.  

עדיפות להולכי רגל ורוכבי אופניים בעיצוב של שכונות   5	
ורחובות. רשתות כבישים שהן ניתנות למעבר.  

תשומת לב לצורך במינימום של סטנדרטים של מרחב.  5

בחינה–מחדש של צפיפות ושל הקשר לצורה הבנויה.  5

הכרה במרכזיות של עיצוב עירוני בתהליך התכנון.  5

טבלה 2: עקרונות העיצוב האוניברסלי: יישום ברמת העיר והרחוב 

עיקרון

1. שימוש שוויוני

2. גמישות בשימוש

 3. שימוש פשוט 
ואינטואיטיבי

4. מידע ניתן לתפישה

5.סובלנות לטעות      
tolerance to error —

6.מאמץ פיזי נמוך 

 7. גודל ומרחב 
    לשימוש תואם

8. תוספת להנאה האנושית             
)Manley תוספת של(

מקור: עיבוד של עקרונות העיצוב האוניברסלי שפותחו ע”י מהרכז לעיצוב אוניברסלי של אוניברסיטת צפון-קרוליינה, ראליי, צפון-קרוליינה. 

הגדרה

העיצוב הוא שימושי וניתן לשיווק לכל 
קבוצה של משתמשים.

העיצוב מתייחס לטווח רחב של 
העדפות ויכולות אישיות.

השימוש בעיצוב הוא קל להבנה ללא  
קשר לניסיון וליכולת של המשתמש.

העיצוב משדר למשתמש את המידע 
הנדרש באופן אפקטיבי, ללא קשר 

לתנאים עמומים או ליכולות החושיות 
של המשתמש. 

העיצוב מצמצם עד למינימום סיכונים 
לתוצאות שליליות של פעולות מקריות 

ולא-מכוונות מראש.

ניתן להשתמש בעיצוב באופן יעיל ונוח 
ובמינימום עייפות.

גודל ומרחב תואמים ניתנים לגישה, להגעה, 
למניפולציה ושימוש ללא קשר לגודל הגוף, 

לתנוחה ולניידות של המשתמש.

התוצאה הסביבתית היא מהנה כשלעצמה 
ומוסיפה לאיכות החוויה האנושית.

נוף,  ותבניות  מרוצפים  משטחים  של  הוויזואלי 
וההיקף והחיוניות של אמנות ופיסול ציבוריים. יתר 
על כן, בדיון על ההגדרה של איכות טובה של מקום 
יש לקחת בחשבון את התפישה של מה יוצר מקום 
כמו תחושת  דברים  כוללות  אלו  מהנה. תפישות 

טווח  ע”י  הנוצרים  והעניין  הריגוש  רמות  הביטחון, 
מקום  ההופכות  והאיכויות  במקום,  הפעילויות 

לייחודי, נחרט בזיכרון ובאמת ראוי להתנסות.
ניתנת  שלא  לכך  הסיבות  שאחת  כבר  נאמר 
במרחב  מחסומים  להסרת  גבוהה  עדיפות 
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 ארכיטקטורה, נופים, אמנות חוצות - 
באיכות גבוהה 

שורשים בעבר ותחושה של מקום וזהות

דימוי חיובי

 פעילויות ושימושים מעניינים - 
ללא "חזית מתה"

בטוח מפשיעה ומסכנות כביש 

חופשי מרעש, ריח וזיהום אוויר מוגזמים 

חוויה מענגת למשתמש

הציבורי היא שהבעיה נתפשת כמשפיעה רק על 
קבוצת מיעוט. בעיה נוספת היא שחסרות הוכחות 
ויוכיחו  זמינות שידגימו באופן ספציפי את הבעיה 
שהרבה  העובדה  ע”י  מוחרף  הדבר  קיומה.  את 
יחסית  קטנים  להיות  עשויים  אמיתיים  מחסומים 
ועלולים שלא להיראות משמעותיים. למשל, שפת 
קטנה  כבעיה  להיראות  עשויה  גבוהה  מדרכה 
לאדם שאינו משתמש בכיסא גלגלים או שאינו דוחף 
עגלת תינוק. העדר אזהרות טקטיליות אינו מעניין 
אדם רואה ואנשים ללא ילדים קטנים אינם מבינים 
לעומק את הפחד מתאונות או פגיעה בילדים. יתר 
על כן, לא תמיד שמים לב להשפעה המצטברת 
של סדרות של מכשולים לכאורה לא-משמעותיים. 
אפילו אנשים שמשתמשים באופן קבוע במכוניתם 
עשויים  וחופשית,  קלה  לתנועה  המחסומים  בשל 
על  המשפיעות  לסיבות  מודעים  להיות  שלא 
להעלאת  אחת  שיטה  שלהם.  ההתנהגות  דפוס 
המודעות למספר המחסומים במרחבים ציבוריים 
את  למדוד  כדי  שיטתיים  רחוב  סקרי  לבצע  היא 
עונים על  המידה שבה מרחבים ציבוריים בערים 
הקריטריונים של רחוב טוב. החלק השני של מאמר 
להעלאת  כדרך  בסקרים  השימוש  את  יחקור  זה 
מודעות בדבר החשיבות של יצירת סביבת רחוב 
באיכות גבוהה הנגישה לכל אחד. אולם בהתחלה 
נבחן את המכשולים באימוץ הגישה האוניברסלית 
הגורמים  של  הבנה  הציבורי.  המרחב  בתכנון 

לסייע  עשויה  מחסומים  הסרת  כנגד  הפועלים 
בפיתוח אסטרטגיות של הסרת מחסומים.

מכשולים באימוץ הגישה 
האוניברסלית לתכנון רחוב

העיצוב  עקרונות  לאימוץ  רבים  קיימים מכשולים 
או  חדשים  רחובות  של  בתכנון  האוניברסלי 
בשיפור של סביבת רחוב קיימת. מציאת דרכים 
קשה  להיות  עלולה  אלה  מכשולים  על  להתגבר 
לאימוץ  התנגדויות  על  מהתגברות  יותר  אף 
הדבר  ובמוצרים.  בבניינים  האוניברסלית  הגישה 
לא  מבניין,  להבדיל  שרחוב,  מהתחושה  נובע 
היא  לכך  חלקית  סיבה  אחד.  לאף  באמת  שייך 
שרחובות רבים התפתחו במשך הזמן ולא תוכננו 
המגוון  הוא  יותר  שמשמעותי  מה  אולם  במכוון. 
איזושהי   להם  שיש  וארגונים  גופים  של  הגדול 
השפעה על העיצוב והמתווה של הרחוב. במאבק 
לסוגיה  להתייחס  חשוב  מחסומים  להסרת  פעיל 
חקירת  רחובות.  של  המגביל  לאופי  האחראי  מי 
הסיבות לבעיות של הפצת הרעיון של אימוץ גישה 
בהבנת  לסייע  עשויה  ולרחוב  לעיר  אוניברסלית 

סוגיה זו.
שפותחו  רעיונות  על  המבוססת   ,4 טבלה 
משתמשת   ,)Steinfeld,1998( סטיינפלד  ע”י 
בתיאוריות של אוטרבק )Utterback, 1974( על 

טבלה 3: מה הופך רחוב לרחוב טוב?

קשור
לרחובות ולמרחבים אחרים 

העדר מחסומים ומכשולים רחוב

דפוס קריא של רחובות ושל סימני דרך מקומיים כדי לסייע 
במציאת דרך; סימון טוב

רמות תואמות של נוחות אנושית — ללא עודף חום, קור וכו’.

פני רחוב מתוחזקים היטב, באיכות טובה, עם נתיב נוח  
לתנועת כיסאות גלגלים.

מאפשר בחירה של נתיבים העונים על מגוון צרכים 

ריהוט רחוב באיכות טובה
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טבלה 4: מרחב הפעולה להפצה ואימוץ של גישה אוניברסלית

תכונות של החידוש

דרגת הכפייה

אופי המסגרת החוקית לזכויות 	5

חוקים ותקנות 	5

יתרונות נתפשים

הפצה מואצת של רעיון אם היתרון ברור 	5	

חברתי  

פיננסי  

הלימה

המידה בה תואם הרעיון נורמות, ערכים ומבנים 
קיימים

Communicability
המידה שבה ניתן להסביר ולזהות רעיון

Nonpervasiveness
ככל שגדול יותר מספר ההיבטים של ארגונים או 

של החברה המושפעים ע”י השינוי, כך קטן הסיכוי 
שהשינוי יתרחש.

 יכולת חזרה לאחור )רברסיביליות( 
לרעיון יש סיכוי טוב יותר להתקבל אם ניתן לנסותו 

בעלות נמוכה של זמן, כסף ומחוייבות ואם הוא בר-חזור

 מספר שומרי–הסף
 ככל שקטן יותר מספר “השומרים על השערים”, 

כך גדל הסיכוי שהרעיון יאומץ

אינדיקטורים שליליים

החוקים אולי קיימים אך ייתכן שאינם נאכפים. 	5

תקנות שעלולות לדכא עיצוב חדשני בהיותן   	5

יותר מדי נוקשות. עלולות לעודד תגובות “לפי    
הספר” ולא גישה הוליסטית.  

תפישה של העלויות לעסקים ולחברה

עלולה להיות הצפה ע”י בעיות בוערות יותר   	5

)כמו, בריאות, עוני, אסון, מצב כלכלי(.  

העלאת שאלות על אופי התכנון וערכי העיצוב   	5

עלולה להיתפש כאיום ע”י קבוצות מקצועיות    
מסורתיות של הסביבה הבנויה.  

 העדר מודעות לעקרונות בקרב אנשי מקצוע 
ומחנכים

מורכבות הסוגיה — בעלת אופי בין–מקצועי 	5

יש לשכנע הרבה קבוצות אינטרבים שונות. 	5

תפישה של העלויות של הכנסת גישות חדשות לעיצוב

רעיונות העיצוב האוניברסלי כרוכים בשיתוף-פעולה 
 החוצה גבולות מסורתיים של מקצועות. שומרי–סף 

בכל רמה

אינדיקטורים חיוביים

אכיפה עם סנקציות על אי-ביצוע עשויה   	5

להוביל להבנה שאכן יש כאן סוגיה שיש     
להתייחס אליה.  

תביעה לזכויות צומחת לעבר התעוררות   	5

עולמית.  

צדק חברתי וזכויות אדם 	5

חברה יותר מכילה 	5

הפחתת תלות בתגמולים 	5

תרומה כלכלית כצרכנים 	5

תרומה של כישורים, ידע ועוד. 	5

קבלה של היתרונות האוניברסליים עשויה   	5

לעודד הסכמה.  

חוסר מקובלות פוליטית של התכחשות לזכויות. 	5

פיתוח מערך ברור של עקרונות יכול לחזק  	5	

את ההפצה.  

יש כבר צמיחה של שיתוף-פעולה גלובלי  	5	

להפצת הרעיונות.  
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את  לבחון  כדי  חדשני,  רעיון  של  ההפצה  קצב 
האינדיקטורים החיוביים והשליליים המשפיעים על 
מחסומים  להסרת  פרו–אקטיבית  מדיניות  אימוץ 
כמה  לאמץ  שחיוני  ברור  והרחוב.  העיר  ברמת 
גישות חלופיות כדי לנסות לשנות מדיניות ציבורית 
באשר לעניינים אלה, ואפשר שיש גם צורך בחקיקה 
כדי ליצור גופים עם סמכויות מקיפות לגבי סביבת 
כדי  רבים  במאבקים  צורך  שיהיה  נראה  הרחוב. 
את  דבר,  של  ובסופו   — הקהל  דעת  את  לשנות 
המדיניות של ממשלות. החלק הבא של מאמר זה 
כיעילה  שהוכחה  אחת  אפשרית  בשיטה  יתמקד 
נוספות  ובערים  בווסטון–סופר–מר  בבריסטול, 
הציבורית  המודעות  להעלאת  אנגליה,  במערב 
רחוב  סקרי  ניהול  של  הוא  הרעיון  אלה.  לעניינים 

והוא ייבדק לעומק בהמשך המאמר.

 סקרי רחוב:
המקרה של בריסטול

סקר רחוב הוא סקירה שיטתית של אזור המיועדת 
לרשום את כל המחסומים לגישה הקיימים ברחוב 
רישום  הוא  פירוש הדבר  או בסדרה של רחובות. 
של כל ההפרעות הפיזיות לתנועה חופשית, כמו 
מדרגות, שפת מדרכה, מיקום לא הולם של ריהוט 
בין  קונפליקטים  מפולסים,  לא  שטח  פני  רחוב, 
אחרים.  פיזיים  ומחסומים  רכב  וכלי  רגל  הולכי 
בנוסף לכך, המשמעות היא לתת את הדעת על 
את  המגבילים  מאליהם  מובנים  פחות  מחסומים 
הפחד  ע”י  הנוצרים  מחסומים   — לרחוב  הגישה 
ניכור  שיוצרות  סביבות  ומבידוד,  מעבריינות 

ואזורים שפשוט לא נעים לשהות בהם.
מגוון  ניהול  של  שנים  שש  במהלך  שנצבר  הניסיון 
שהסקר  שעל-מנת  למסקנה  הביא  סקרים  של 
עם  ישיר  במגע  כרוך  להיות  חייב  הוא  יעיל  יהיה 
כחלק  אחרים  רחוב  משתמשי  ועם  רגל  הולכי 
את  אנשים  של  התפישה  שיפוט  של  מהתהליך 
התהליך  כל  דבר,  של  לאמיתו  הרחוב.  סביבת 
הדבר  שיתוף-פעולה.  על  מבוסס  להיות  צריך 
חיוני כדי להבטיח שההערכות של הסוקרים יקבלו 
תוקף או השלמות ע”י מגוון רחב של משתמשים. 
הסקירה צריכה להיות תהליך של שיתוף פעולה 
סוגי  של  רחב  מגוון  שיש  בכך  ההכרה  מתוך  גם 
בעובדה  מכיר  גם  הפעולה  שיתוף  משתמשים. 
שרחוב, שלא כמו בניין, מתוכנן כמהות שלמה רק 

לעתים נדירות.
לפעילות של יצירת רחוב יש תורמים רבים, החל 
ועד  בניינים  של  חזיתות  המתכננים  באדריכלים 

אורבניים,  מעצבים  מתכננים,  תנועה,  מהנדסי 
מינהלות  נוף,  אדריכלי  כבישים,  תחזוקת  עובדי 
של מרכזי ערים וחברות למתן שירותים, כמו גם 
אנשים שהקניין שלהם פונה אל הרחוב. ערוב מספר 
הגורמים התורמים לעיצוב  רב ככל האפשר של 
הרחוב בפעילות הסקירה, יסייע להעניק לסקירה 
יותר משמעות והשפעה וידגיש את העובדה שקיימת 
אחריות משותפת לעיצוב ולתחזוקה של רחובות 
גם  הדבר  נגישים.  ויותר  בהם  לחיות  ראויים  יותר 
ויצמצם  הסקירה  ממצאי  של  ההפצה  את  יגביר 
רק  שרלבנטי  כמשהו  תיתפש  שהיא  הסיכוי  את 

לקהילה של אנשים עם מוגבלות.
שהיא  הוא  הסקירה  טכניקת  של  היתרונות  אחד 
שיש  מקומיות  קבוצות  ע”י  מובלת  להיות  יכולה 
הבעיות  עם  בהתמודדות  ישירה  התנסות  להן 
למשל,  כך,  הרחובות.  של  הלא-נגיש  האופי  של 
אנשים  של  מקומית  קבוצה  בווסטון-סופר-מיר, 
בהתחלתה  מפתח  תפקיד  מילאה  מוגבלות  עם 
שהשינויים  לציין  חשוב  הסקירה.  פעילות  של 
רבות  בארצות  החוק  במערכות  שהתחוללו 
מוגבלות  עם  אנשים  של  השוות  בזכויות  להכרה 
העולמית  ההתעוררות  ע”י  רבה  במידה  התהוו 
ישיר של אנשים עם  ע”י מאבק  לנושא שתוזמרה 
להשתמש  יהיה  נכון   .)Davis,1993( מוגבלות 
בשיטות דומות — דהיינו, שיטות שמערבות אנשים 
בפעילות  ההשתתפות  תהליך  מוגבלות.  עם 
של  שיטה  להיות  כשלעצמו  הוא  יכול  הסקירה 
שמתעלמים  חשים  שאחרת  אנשים  של  העצמה 

מהתלונות שלהם. לסיכום, הסקירה יכולה:

לעורר מודעות ציבורית לבעיית האופי הלא נגיש של רחובות. 	5

והמקומי לעובדה שיש  להסב את תשומת הלב של הממשל הארצי  	5	

לקחת בחשבון את הזכויות של אנשים עם מוגבלות ברמת הרחוב,    
השכונה והעיר, כמו גם ברמת הבניינים ומתן שירות.  

לספק נתונים כמותיים המאפשרים השוואות בין אזורים ולאורך זמן,  	5	

כך שניתן לראות האם התבצעו שיפורים.  
לחצות גבולות של מקצועות ע”י התייחסות לרחובות בדרך הוליסטית  	5	

יש  שלעבודתם  מקצוע  אנשי  של  רחב  למגוון  הלב  תשומת  והסבת    
השפעה על הנגישות של המרחב הציבורי.  

להסב את תשומת הלב לשיפורים ברחובות שניתן לבצעם על בסיס  	5	

של הזדמנויות )למשל, שינויים קטנים שניתן לבצעם בעלות מינימלית    
כאשר יש שידרוג של מבני עסקים או כאשר מתבצעות עבודות פיתוח    

ברחוב(.  
לתרום ליצירה של מדינויות ואסרטגיות המיועדות לשיפור הנגישות. 	5
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נקודה חשובה אחת של עריכת סקר היא שמדובר 
העובדה  שלילית.  במחאה  ולא  חיובית  בפעילות 
בצורה  כמותיות  תוצאות  מפיקה  סקר  שעריכת 
שמחסומי  לטיעון  אמינות  תורמת  נתונים  של 
אנשי  או  ציבור  אנשי  כאשר  קיימים.  אכן  נגישות 
מקצוע מעומתים עם נתונים קונקרטיים הם יתקשו 
להכחיש שאכן קיימת בעיה. ממצאי הסקר יכולים 
לשינוי  במערכה  מרכזי  למרכיב  להפוך  כך  אם 
רדיקלי, או לפחות, לשיפורים מעת לעת. אפשר 
שיועמדו סימני שאלה לגבי תוקף הממצאים באשר 
האם  כמו  עמדה,  בנקיטת  הכרוכים  להיבטים 
רוב  אולם  איום,  או  בטחון  של  תחושה  באזור  יש 
הנושאים המתועדים הם עובדות קונקרטיות קשות 
להפרכה. במחקרים בבריסטול ובווסטון-סופר-
מיר בוצעו הסקירות בשיתוף-פעולה של קבוצות 
של אנשים עם מוגבלות, סטודנטים באוניברסיטה, 

מתכננים מקומיים ומהנדסי דרכים. 
במחקר של בריסטול הוכנסו התוצאות למערכת 
זמינות  שהרשומות  כך   )GIS( גיאוגרפי  מידע 
לפקידי הרשות במחלקות התכנון והדרכים כמו גם 
לציבור הרחב. משמעות הדבר היא שאנשי מקצוע 
על  השפעה  להיות  עשויה  שלעבודתם  רבים, 
נגישות הרחובות, יכולים להגיע אל המידע. נעשה 
 Legible( הקריאה  העיר  ביוזמת  במידע  שימוש 
City Initiative( של מועצת העיר. מטרת יוזמה זו 
וראויה  להבנה  יותר  קלה  העיר  את  לעשות  היא 
והמבקרים,  התושבים  כל  עבור  בה  לחיים  יותר 
שיפור  ע”י  וגם  ברחובות  הנגישות  הגברת  ע”י 
השילוט וחיזוק הזהות של רבעיה השונים. הכוונה 
מיוחד,  אופי  להם  שיש  קיימים  אזורים  לחזק  היא 
התערבויות  ולעשות  שלהם  הייחוד  הדגשת  ע”י 
עיצוביות באזורים עם אופי פחות ייחודי. בסקירה 
היא  הכוונה   )Manley, 2000( בווסטון–סופר–מר 
להשתמש במידע כדי ליצור הד ציבורי באמצעות 

לגייס  וכך  תקשורתי,  וכיסוי  סמינרים  תערוכות, 
סמינר  ההפצה  כללה  כה  עד  בשינוי.  תמיכה 
עם  אנשים  של  קבוצות  הסוקרים,  השתתפו  בו 
מתכננים  רווחה,  שירותי  של  נציגים  מוגבלות, 
מהרשות המקומית וממוני נגישות, כמו גם ארגוני 

סוחרים וגופים מהשלטון המרכזי.
בפעילות  חסרונות  שאין  לומר  מטעה  זה  יהיה 
הסקירה. אחת הבעיות היא שמעצם טבעה היא 
את  גם  כמו  פרטים,  של  מדוקדק  רישום  מחייבת 
עלולים  הסוקרים  מאליהם.  המובנים  המחסומים 
ומשום כך לא  לתפוש פרטים אלה כלא חשובים 
דיוקים.  לגרום לחוסר  והדבר עלול  אותם,  לתעד 
יתר על כן, התהליך של רישום המידע יכול להיות 
מייגע וצורך זמן רב, ומשום כך גם יקר. ניתן להקטין 
מעט  את ההוצאות ע”י שימוש במתנדבים, אם כי 
של  והמומחיות  הזמן  של  מסוים  פיחות  עושה  זה 
במתנדבים  משתמשים  כאשר  גם  המשתתפים. 
כראוי  להדריך  על–מנת  ניכרות  זמן  תשומות  יש 
בתוצאות  עקביות  שתובטח  כך  הסוקרים  את 
לחשוף  גם  עלולה  הסקירה  פעילות  הסקירה. 
שלאנשים  זו  מבחינה  אינטרסים  של  קונפליקטים 
שונות  השקפות  להיות  עשויות  אותה  המנהלים 
לדוגמא,  מחסומים.  שיוצרים  הדברים  לגבי  מאד 
ריצוף מסורתי של רחובות מסוימים עשוי להיתפש 
הרחוב  של  התרבותית  מהמורשת  חשוב  כחלק 
המשתמשים  אנשים  של  לתנועה  כהפרעה  או   —
בכיסאות גלגלים או דוחפים עגלת תינוק. העלאת 
הסוגיות הללו עלולה להפוך את תהליך הסקירה 
לצורך זמן רב יותר, אבל התוצאה עשויה להיות 
ההשקפות  לגבי  הסוקרים  בין  יותר  גדולה  הבנה 

הלגיטימיות של קבוצות אינטרסים אחרות.
בעיה נוספת בתהליך הסקירה היא שהיא עלולה 
להתחולל  שעומד  אנשים  של  ציפיות  לעורר 
והם עלולים להרגיש מרומים אם השינוי לא  שינוי 
הנקודה  מדי.  לאט  מתרחש  שהוא  או  מתבצע 
סוקרים  עבור  בעייתית  להיות  יכולה  האחרונה 
כיצד  היטב  מכירים  ואינם  מקצוע  אנשי  שאינם 
קבלת  ותהליכי  התקציביים  התהליכים  פועלים 
ההחלטות בארגונים ציבוריים. ניתן למתן את זה 
ע”י הדרכה מתאימה לסוקרים וע”י הצבת מטרות 
ריאליסטיות מבחינת תוצאות הסקירה. עם זאת, 
חיוביות  תוצאות  כמה  היו  בבריסטול  לפעילות 
שכמה  למשל,  נמצא,  הסוקרים.  את  שעודדו 
מהמכשולים מהווים סיכון בטיחותי ולאחר שהדבר 
תרגיש  המקומית  שהרשות  ברור  היה  פורסם 
מתביעה  חשש  מתוך  בבעיות,  לטפל  מחוייבת 

ע”י  שונות  קבוצות  מושפעות  שבה  לדרך  הלב  תשומת  את  להסב  	5	

ילדים,  נשים,  שונות,  מוגבלויות  עם  אנשים  )למשל,  מחסומים    
קשישים(.  

לספק בסיס ליצירה של תוכנית פעולה עם סדרי עדיפות המכוונת  	5	

להסרת מחסומים ומבוססת על תוכנית מתגלגלת של עבודות.  
לתת בסיס להצעות מחיר למימון ממגוון של מקורות. 	5

לאפשר הפקה של מפות נגישות המצביעות על מסלולים ואתרים. 	5

להוות ערך חינוכי ולהעצים אנשים לקחת אחריות לחולל שינויים. 	5



15

ציבורי  מסע  החל  תאונה.  של  במקרה  משפטית 
מהתנהגות  כתוצאה  שנגרמו  הליקויים  לתיקון 
הוסבה  שאליהם  אחרים  עניינים  מתחשבת.  לא 
יחסית  טריוויאליים  היו  הרשות  של  הלב  תשומת 
השפעות  להם  שהיו  למרות  עלות,  של  במונחים 
שיפור  של  במונחים  הרגל  הולכי  עבור  ניכרות 
היה כמעט  ניתן  כך, למשל,  והבטיחות.  הנגישות 
הניתנים  ללא כל עלות להגדיל את מרווחי הזמן 
להולכי רגל כאשר הם חוצים במעברי חציה. יתר 
על כן, בעלי עסקים שזיהו שיש בבתי העסק שלהם 
שיפורים  להכניס  נטו  מספקים  לא  גישה  סידורי 
הסקר  במסגרת  הציבורית.  לקופה  לפנות  מבלי 
בווסטון–אפון–מר נערך סמינר עם מגוון של קבוצות 
אינטרסים ולו כשלעצמו היו תוצאות חיוביות. הוא 
מיקד את תשומת לבם של בעלי העסקים בצורך 
הבריטי  החוק  בדרישות   2004 שנת  עד  לעמוד 
של מתן גישה לטובין ולשירותים. הוא גם הסב את 

תשומת הלב של הנציבות החדשה לזכויות אנשים 
עם מוגבלות לחשיבות הנגישות במרחב הציבורי 
ויצר מרכז מקומי לחילופי רעיונות ומידע. הגורמים 
בשיתוף-פעולה  עכשיו  עובדים  לסמינר,  שתרמו 
כדי למצוא פתרונות לפחות לבעיות שזוהו בסקר. 
מאד  כחוויה  אותו  העריכו  לסקר  השותפים  כל 

חיובית.

ניהול סקר
הציבורי  המרחב  מחקר  של  העיקרית  המטרה 
לתרום  הייתה   1998 בשנת  בבריסטול  שנערך 
עבור  גבוהה  איכות  בעלת  סביבה  של  ליצירה 
של  תנועה  לעודד  כאמצעי  בעיר,  רגל  הולכי 
הולכי רגל וגם לסלק מחסומים המביאים להדרה 
חברתית. המחקר כלל סקירה מקיפה של צירים 
של  עמדות  וסקר  רגל  הולכי  תנועת  של  ראשיים 

* זו גרסה מקוצרת של רשימת הבדיקה בה השתמשו הסוקרים בפרויקטים בבריסטול ובווסטון–סופר–מר. הרשימה פותחה יחד עם נציגים של קבוצות נכים 
ומשרד מהנדסים. לאחר הסקר בבריסטול הוכנסו האינדיקטורים האיכותניים. הפריטים בעמודה הימנית מכומתים בקלות רבה יותר ע”י הסוקרים מאשר 

הפריטים בעמודה השמאלית. על-מנת לתקף את העמדות של הסוקרים נערכו ראיונות נפרדים עם הולכי–רגל, כדי להשלים את התצפית במקום.

טבלה 5: רשימת בדיקה בסקר נגישות*

אינדיקטורים פיזיים )כמותיים( 

מחסום של שפת מדרכה
אין הנמכת מדרכה

הנמכת מדרכה לא מתאימה
מחסום של מדרגות

אין נתיב חלופי באמצעות כבש
מדרגות שאינן בנויות כהלכה

תיחום לא מספיק של מדרגות
מאחזי יד לא מתאימים

שיפועים או כבשים
תלולים מדי

)adverse camber( קימורים נגדיים
מצב פני השטח

אחזקה לקויה, הרוס
מחליק — תמיד או בתנאים מסוימים של 

מזג–אוויר 
מדרכה או שביל צרים

רוחב לא מספיק לנפח התנועה
 רוחב לא מספיק לכיסאות גלגלים וכו’ 

תאורה
אין מספיק תאורה בשעות החשיכה

התאורה מכוונת אל משתמשי הכביש
דיסאורינטציה

מסלולים אינם חופפים נתיבי הליכה רצויים
העדר מבנה ברור של המסלול — לא–קריא

שילוט מבולבל
אזור מאיים

אזור שוליים — פוטנציאל לתקיפה
איומים פוטנציאליים מקבוצות מסוימות

קירות ריקים מנוכרים/אין חזיתות פעילות
 רחובות ללא מוצא — אין מסלולי מילוט 

פינות מסוכנות
צמחייה שגדלה פרא

אזור לא נוח
חשוף/קר

עודף חום או העדר הצללה
אין פעילויות/גירויים

סביבה משעממת
אין התענגות חושית או ויזואלית

העדר צבע/עניין

סכנה מכלי רכב
אין מקומות חצייה בטוחים

מקומות החצייה אינם מתאימים
אין סימני אזהרה מישושיים 

 העדר מחסומי בטיחות או סיכונים אחרים 
דלתות, שערים או גבולות אחרים

קשים לפתיחה/סגירה
 צרים מכדי מעבר 
סיכון בגובה-עין

 צמחייה/חלקי מבנה וכו’ תלויים 
ריהוט רחוב

גודל, מיקום לא מתאימים
עיצוב לא מספק )למשל, ישיבה(

הצבה גרועה שיוצרת מכשול
עודף שימוש 

הימצאות אשפה
עודף אשפה

לכלוך של כלבים
לא מנקים את הרחובות מעלים, שלג 

או ממים העומדים על פני השטח

אינדיקטורים איכותניים

נתפשים
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שהוקצו  הצירים  את  בדקו  הסוקרים  רגל.  הולכי 
להם וציינו כל מכשול לתנועת הולכי –רגל על גבי 
תוכנית ועל גבי שאלון סקר נלווה. כל סוקר צוייד 
פשוטה  )גירסה  לבדוק  שעליו  נושאים  ברשימת 
מחסומים  לזהות  הייתה  המטרה   .)5 טבלה   —
מוגבלות  עם  לאנשים  הנגישות  את  המצמצמים 
)שהם אחת הקבוצות הפגיעות ביותר המשתמשות 
אסטרטגיה  שפיתוח  בהנחה  הציבורי(,  במרחב 
קשיי  עם  לאנשים  המפריעים  מחסומים  שתסלק 
הצירים  האנשים.  מרבית  עם  תיטיב  ניידות, 
זוהו  היו כאלה שכבר  שנבחרו לסקירה מפורטת 
ע”י סקר של הרשות המקומית כצירים עם הנפח 
הגדול ביותר של הולכי רגל. כאשר מדברים על 
לא  ואף  אפשרי,  בלתי  זה  מאד  גדול  בנוי  שטח 
יעיל, לסקור כל רחוב ורחוב בעיר. יש לבחור את 
הצירים החשובים ביותר כדי להימנע מהצפה של 
להתמקד  הפעולה  לתוכנית  לאפשר  וכדי  נתונים 

בשטחים עם השימוש הכבד ביותר.
חלק חשוב בתהליך להבטחת העקביות בתוצאות 
והכשרת  הסקר  של  האינדיקטורים  הגדרת  היה 
הסוקרים להבין את טיבם של אינדיקטורים אלה. 
בעיר  הסקרים  נערכו  שבהן  השנים  שש  במהלך 

תוך  ושודרגו,  תוקנו  האינדיקטורים  ובסביבתה, 
ושל  מוגבלות  עם  אנשים  של  הדעות  הטמעת 
מקצועות  של  רחב  ממגוון  שונים  מקצוע  בעלי 
היה  ביותר  העדכני  השינוי  הבנויה.  הסביבה 
נוספים  פריטים  ופיתוח  רגל  הולכי  סקר  הכללת 
כלפי  בעמדות  הקשורים  הבדיקה  ברשימת 
במרחב  שימוש  של  והחוויה  בטיחות  כמו  נושאים 
עם  ראיונות  כללה  הסקר  של  המתודה  הציבורי. 
היה  שניתן  כך  שתוכננו  ברחוב  המשתמשים 
סביבת  איכות  לגבי  האנשים  עמדות  את  להפיק 
קשים  שהיו  בעניינים  התמקדו  השאלות  הרחוב. 
יותר לכימות לעומת המחסומים הפיזיים המובנים 
של  דעותיהם  את  לשמוע  חשוב  היה  מאליהם. 
יהיה  שניתן  על–מנת  האפשר  ככל  רבים  אנשים 
מין,  אנשים מבחינת  של  לתפישות  ייצוג  להבטיח 
גיל, גזע, רקע תרבותי. במהלך תהליך זה רואיינו 
התוצאות  מעניינות.  היו  והתוצאות  אנשים   593
תאמו בד”כ למימצאים של הסוקרים לגבי האופי 
חופשית  המטריד של מכשולים מסוימים לתנועה 
ו–37% מהמשיבים חשו קושי בהתנהלות ברחוב. 
בטיחות וביטחון היו סוגיות מרכזיות עבור מרבית 
שההסדרים  חשו  מ–50%  למעלה  המרואיינים. 

פיתוח קווים מנחים לסקר הנגישות
פיתוח רשימת בדיקה.

ניסוי רשימת הבדיקה בסקרי רחוב )1994(.
סקירת ספרות.

התאמות ברשימת הבדיקה תוך התייעצות עם אנשים עם 
מוגבלות.

סקרים במרכזי רובעים — 1995, 1996.
סקר של פארקים ושטחים פתוחים — 1996, 1997.

רביזיה של הקווים המנחים לתקרי הנגישות לאור הניסיון 
שנצבר.

בחירת צירים
בחירת צירים עירוניים מרכזיים.

חלוקת הצירים לאורכים סבירים לסקירה תוך התייחסות 
לטווח הפעולה האפשרי של הסוקרים.

הכשרת סוקרים
בחירת צוותי סוקרים תוך ייצוג, ככל הניתן, של מיגוון קבוצות 

משתמשים.

הכנת תיקי עבודה לסוקרים, כולל מפות אזור הסקר, שאלונים.
הכשרת הסוקרים בעקרונות העיצוב האוניברסלי.

פתרון קונפליקטים של אינטרסים והבטחת עקביות.
סקירה במקום

רישום מחסומים פיזיים. שלב 1: 
מחקר תפישות של הולכי רגל — 593 ראיונות עם  שלב 2: 

הולכי רגל מזדמנים כדי להגיע לתפישות לגבי איכות סביבת 
הולכי הרגל.המראיינים הוצבו לאורך כל הצירים הנבחרים.

GIS–הכנסת נתונים לגיליונות אלקטרוניים ול
הערכת תוצאות והמלצות

הכנת דו”ח מימצאים והמלצות.
פיתוח תוכנית פעולה לחיזוק הרחוב.

משוב לסוקרים ובדיקת התהליך.
פעולה — כמה שיפורים באיכות סביבת הרחוב

הפצת המימצאים
 הפצת המימצאים לציבור, לבעלי עסקים, לאנשי מקצוע, 

דרך התקשורת, תערוכות, סמינרים ועוד.

טבלה 6: מחקר בריסטול — תהליך הסקר
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ו–27%  מספקים  אינם  תחבורה  נתיבי  לחציית 
קרובות  ולעתים  דל  היה  ברחוב  שהשילוט  סברו 
בלבד  ספורים  אנשים  רגל.  הולכי  עבור  מבלבל 
היו מרוצים לחלוטין מהאיכות של חוויית ההליכה 
הושפעה  ללכת  שההחלטה  הבהירו  רבים  ברגל. 
ע”י השאלה אם האזור היה עם גירויים, נעים, נקי, 
מימצא  היה  זה  נגיש בקלות.  גם  כמו  ונוח,  בטוח 
מעניין היות ונראה היה שהוא מאשש את החשיבות 
שיש לתת לעיצוב לשם הנאה כמו לעיצוב עבור 

יעילות תפקודית.

 חשיבות הגישה של 
שיתוף-פעולה

תהליך  את  המסכמת   ,6 בטבלה  שרואים  כפי 
הסקר, זה היה תהליך של שיתוף-פעולה. אנשים 
וסטודנטים,  מנוסים  מקצוע  אנשי  מוגבלות,  עם 
למחשב  הוכנסו  הסקר  תוצאות  כסוקרים.   פעלו 
התכנון,  למחלקות  לזמינות  והפכו   GIS–ול
התחבורה, ותחזוקת כבישים של העירייה, כמו גם 
עבור ארגונים אחרים. ניתן היה להגיע להעתקים 
של שאלוני הסקר גם דרך ה–GIS, ע”י הקלדה על 
הסמל המתאים. הדבר איפשר למעוניינים לקבל 
לגבי  והצעות  שזוהתה  הבעיה  אופי  על  פרטים 
קשורות  היו  שזוהו  מהבעיות  רבות  פתרון.  דרכי 
וטיפול  רחוב  תחזוקת  של  נמוכים  לסטנדרטים 
בסילוק  או  שנפגם,  רחוב  ריהוט  בתיקון  כושל 
הייתה  רגל  הולכי  של  באזורים  מיותרים.  פריטים 

דוכנים  עמודים,  כמו  פריטים  של  בעייתית  כמות 
שהיכן  היה  נראה  מסוימים  במקרים  ושלטים. 
שנוצר אזור להולכי רגל התפתו המתכננים למלא 
רחוב  ריהוט  של  בפריטים  שנוצר  המרחב  את 
מהעובדה  התעלמות  בכך  יש  אמנות.  מיצגי  או 
בעולם  הגדולים  האורבניים  האתרים  שמרבית 
מפורסמים בשל המרחב שלהם, פשטות עיצובם 
מהפריטים  רבים  ודחוסה.  צפופה  שאינה  וחזות 
של ריהוט הרחוב שהניחו שהם דרושים כדי למלא 
של  ל”רעש”  הוסיפו  פשוט  בריסטול  רחובות  את 
הרחוב והועילו אך במעט לשיפור איכות הסביבה. 
כל  על  פרטים  סיפק  הסופי  המימצאים  דו”ח 
הסקרים, סיכם את הבעיות העיקריות בהן נתקלו 
והפיק המלצות לפעולה, כולל זיהוי עבודות שאותן 
ניתן לבצע באופן מיידי במסגרת תוכנית שיפורים 

בת חמש שנים.

לקחים עיקריים שנלמדו 
בהקשר של עיצוב אוניברסלי

לפעילות ניהול הסקרים היו תוצאות לטווח הקצר 
והארוך עם השלכות לעיצוב אוניברסלי. התוצאות 

לטווח הקצר כללו:
את  שסיכנו  מכשולים  של  מיידית  הסרה    #	

בטיחות הציבור.  
תחזוקת  מחלקת  ע”י  בתוצאות  שימוש    #	
מכסי  כמו  בנושאים  טיפול  לצורך  כבישים    

תאים בולטים, ריצוף סדוק ושבור וכו’.  

סקר רחוב — בדיקת 
 הנמכה של מדרכה 

)סן-פרנסיסקו(
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חצייה  זמן  כדי לאפשר  מיידי ברמזורים  שינוי   #	
ארוך יותר להולכי רגל איטיים.  

הפקת מדריך נגישות של מרכז העיר המראה   #	
את היקף המתקנים והצירים הנגישים.  

 shopmobility –שימוש בתוצאות ע”י תוכנית ה  #	
)המספקת ייעוץ וקלנועיות להשכרה לאנשים    
עם מוגבלות( על–מנת להצדיק מימון לחיזוק    

ופיתוח התוכנית.  
כיצד  המסביר  עסקים  לבעלי  מידעון  הפקת    #	
ע”י  הנגרמים  זמניים  ממכשולים  להימנע    

תצוגה של סחורות ופרסומות.  
שימוש במידע של הסקר להקמת צוות תכנון    #	
אתרים  כמה  של  פיתוח  להצעות  המתייחס    
במרכז העיר. המידע איפשר מו”מ יעיל יותר    

עם היזמים.  
רחובות  בכמה  ציבורית  מערכה  פתיחת   #	

למניעת חניית רכבים על מדרכות/מעברים.  
מכרזים לביצוע מעברי חצייה חדשים במספר    #	

מרכזי רובעים.  
תוצאות לטווח ארוך כללו:

להולכי  צירים  לחיזוק  חומש  תוכנית  פיתוח    #	
רגל.  

למיתון  תוכניות  להזנת  בתוצאות  שימוש   #	
תנועה.  

התוכנית במסגרת  בתוצאות  שימוש    #	
לשיפור  )תוכנית   Legible City Initiative   

השילוט וההתמצאות במרכז העיר(.  
אוניברסלי  עיצוב  של  מקומי  מרכז  הקמת    #	

שיפעל כנקודת מידע והכשרה לסוקרים.  
המימשל  מדיניות  על  הסקר  של  השפעה    #	

המקומי והארצי.  
שהיה  הללו,  הניתנות-לכימות  לתוצאות  בנוסף 
)או  פיזיים  שינויים  של  במונחים  מוחשי  ביטוי  להן 
פחות  תוצאות  גם  היו  פיזיים(,  לשינויים  בהצעות 
ניתנות לכימות הקשורות בהיבטים החינוכיים של 
פעילות הסקירה. פעילות זו השפיעה בצורה בולטת 
על הסטודנטים. במחקר המעקב על עמדותיהם 
דרמטי  שינוי  חוללה  שזו  התברר  הפעילות  לגבי 
בעמדותיהם לגבי סוגיות נגישות. ההשפעה הגדולה 
ביותר הייתה לעבודה עם היועצים עם מוגבלות, 
למודעים  הסטודנטים  את  הפכה  שהיא  בכך 
ליכולות ולכישורים של היועצים. העובדה שזו הייתה 
עבודה “אמיתית”, ולא סימולציה, התגלתה ככוח 
מניע עבור מרבית הסטודנטים. יתר על כן, גדלה 
ההבנה של אדריכלי ומתכנני העתיד את ההבדל 
גם  פיתוח.  תוכנית  של  לבין משתמש  לקוח  שבין 

אחריות  של  יצר תחושה  מקצוע  אנשי  עם  המגע 
והבנה שעליהם להתייחס לעבודה ברצינות רבה. 
אין ספק שזה מיקד את תשומת הלב של מתכנני 
העתיד לחשיבות ההתייחסות להיבטים מפורטים 
הגישה  עקרונות  את  אליהם  קירב  וכן  תכנון  של 

האוניברסלית לתכנון.
סוקרים עם מוגבלות שהשתתפו במחקר פיתחו גם 
הם מיומנויות חדשות כמו סקירה ושימוש בתוכנות 
מחשב להכנסת נתונים. הדבר הגדיל את הביטחון 
ואת תחושת המסוגלות לשליטה בחייהם.  שלהם 
הסקירה,  בפעילות  חלק  שלקחו  המקצוע  אנשי 
מן הכלל, הופתעו מההשפעות  יוצא  כמעט ללא 
שהושפעו  ונראה  הבנויה  הסביבה  של  המגבילות 

מאד מההשתתפות בסקר.
מסקנת הדו”ח הסופי של פעילות הסקירה הייתה 
שהמשימה הניבה תוצאות לכל המשתתפים. כמה 
מהשינויים הפיזיים בוצעו באופן מיידי. נראה שעם 
 Legible City–ה תוכנית  של  בעתיד  ההתפתחות 
רבה.  השפעה  הסקר  למסקנות  תהיה   Initiative
במהלך  שני  מחקר  לבצע  מקווים  המתכננים 
ההתקדמות  את  לבדוק  כדי   2002  —  2001
את  להשאיר  וכדי  יותר  נגישה  סביבה  לקראת 

הסוגיה על סדר היום הציבורי.

מסקנות
ברור שעריכת סקרים אינה יכולה לשנות כבמטה 
שהמרחב  כך  בערים  הבנויה  הסביבה  את  קסם 
לכל המשתמשים.  לחלוטין  לנגיש  יהפוך  הציבורי 
את  להעלות  דרך  על  מצביעה  התוכנית  אולם 
לסוגיות  התייחסות  של  לחשיבות  המודעות 
ויש  התכנון  בתהליך  מרכזי  כמרכיב  הנגישות 
סטודנטים  עבור  הן  כשלעצמה,  פדגוגי,  ערך  לה 
בתחילת ההכשרה שלהם והן עבור אנשי מקצוע 
האתגר  שלהם.  הקריירה  של  הדרך  באמצע 
העומד בפני אלה שרוצים להפיץ עד כמה שניתן 
לשכנע  היא  האוניברסלי  העיצוב  עקרונות  את 
ובמכללות שחשוב מאד  מרצים באוניברסיטאות 
לכלול בתוכנית הלימודים את  עקרונות העיצוב 
ראשונית  דחיפה  קבלה  זו  משימה  האוניברסלי. 
 Adaptive Environments Center–ה ע”י  רצינית 
(Welch, 1995(, אולם נשארה עדיין עשייה רבה, 
כמו הפקת חומרי למידה לאנשי הוראה מסוייגים. 
הצלחה באקדמיה קשורה גם בצורך לשכנע את 
הגופים המקצועיים וארגונים אחרים המשפיעים על 
העיצוב  הלימודים, בחשיבותו של  תוכניות  עיצוב 
האוניברסלי. דבר זה עצמו יקרה רק אם הרשויות 
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המרכזיות ישתכנעו בחשיבות העיצוב האוניברסלי 
ויהיו מוכנות לחקיקה באותן ארצות בהן לא קיימת 

מסגרת חוקית יעילה של שוויון זכויות.
ללקחים שנלמדו מניהול הסקרים עשוי להיות ערך 
לתכנון  אסטרטגיות  גישות  לפיתוח  בסיוע  מוסף 
רחוב, כך שאזורי פיתוח חדשים יעוצבו מההתחלה 
בדרך נגישה יותר. משמעות הדבר היא חשיבה- 
מחדש על גישות לתכנון עיר ולמערך של אזורים 
חדשים, על–מנת לשלב אסטרטגיות תכנון אורבני 
גבוהה  בקדימות  רחוב,  תכנון  כולל  אוניברסלי, 
יצטרכו  לכך  להגיע  כדי  חדשות.  שכונות  בתכנון 
מתבצע  בה  הדרך  את  מחדש  לבחון  הרשויות 
תכנון של שכונות חדשות, אולי ע”י חשיבה-מחדש 
על אופיו של התהליך שבו מגיעים לאישורים של 
מידה  להבטיח  על-מנת  חדשות,  פיתוח  תוכניות 
מרבית  כיום  הציבור.  מעורבות  של  יותר  גדולה 
ההנחה  בסיס  על  מתבצעות  הפיתוח  תוכניות 
ההנחה  על  ופחות  לעין  נראה  נזק  לגרום  לא  של 
של יצירת סביבה טובה. אפשר שהמסר לרשויות 
אזור  מפתחים  שכאשר  הוא  הפיתוח  ולתעשיית 
התוכנית,  קידום  את  שמאפשרים  לפני  חדש, 
התוכנית  מחזקת  כיצד  יציגו  שהמפתחים  חשוב 
בת-קיימא,  תהיה  היא  וכיצד  החיים  איכות  את 

מבחינה חברתית וסביבתית.
יכול לתרום להשגת  שניהול סקרים  הוסבר כבר 
כי  אם  הציבורי,  המרחב  בנגישות  שיפורים  כמה 
נגישות  של  סבירות  רמות  השגת  של  המשימה 
ביותר.  כבדה  נראית  הקיימות  הרחוב  בסביבות 
רחובות  על  האחריות  רבות  שבארצות  העובדה 
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גוף  ולאף  מפוצלת  היא  ציבוריים  שטחים  ועל 
יחיד אין תחושת בעלות על הרחוב, מעצימה את 
את  שיצר  אחר  ארגון  או  גוף  זהו  תמיד  הבעיה. 
המחסום או המכשול. משתמע מכך שקיים צורך, 
באזורים רבים, לבדוק כיצד מנוהלים רחובות ואולי 
לחוקק חוקים שייצרו גופים עם אחריות ספציפית 
שההתמודדות  אפשר  הרחוב.  סביבת  לאיכות 
עם האופי הלא-נגיש של המרחב הציבורי עלולה 
לכל  ומעבר  בלתי-אפשרית  כמשימה  להיראות 
נראה  ה–70  שבשנות  לזכור  חשוב  אולם  תקווה. 
כמשימה  למבנים  הנגישות  שיפור  על  המאבק 
מסיום  עדיין  רחוקים  שאנו  למרות  מנשוא.  כבדה 
שנעשו  ברור  למבנים,  הנגישות  לשיפור  המאבק 

צעדים משמעותיים בכיוון.
המשימה הגדולה הבאה של העיצוב האוניברסלי 
של  הלא-נגיש  האופי  של  באתגר  לטפל  היא 
הסביבה הבנויה ולמקד את תשומת–הלב בצורך 
לרחובות,  גישה  תהיה  אחד  שלכל  להבטיח 
את  היוצרים  ולשבילים  לפארקים  למרחבים, 

המרחב הציבורי.
העיסוק העולמי בנושא השימוש הגובר בכלי–רכב 
מזמן  הסביבה  על  הלא-רצויות  ובהשפעותיו 
הרחוב  את  מחדש  ולתבוע  לנסות  כושר  שעת 
סביבות  יצירת  ע”י  הליכה  ולעודד  אנשים  עבור 
רחוב בעלות איכות טובה שכל אחד יכול ליהנות 
מהן. אם אין הדבר כך, כי אז, כפי שציין גולדמן, 
משמעות  לחסרת  הופכת  בחוץ”  להיות  “הזכות 

עבור אנשים רבים.


