












Inside Out

ידע והתנהגות סביבתית

זהות סביבתית ותחושת השייכות

To walk the talk



אי אפשר להצביע על קשר ברור בין ידע ועמדות 

 לבין ההתנהגות בפועל. 

אנשים אוהבים בעלי חיים אבל אוכלים בשר. •

דואגים לבריאותם, אבל לא מצליחים לשמור על דיאטה, •

להתעמל או להפסיק לעשן. 



סקר הלמ״ס 2014-2015



מודעות סביבתית 

עמדות בנוגע לפגיעה בטבע ובסביבה

עמדות בנוגע לסכנות לאדם מבעיות 

סביבתיות

נכונות להקריב למען שימור הסביבה

התנהגות פרו-סביבתית

אקטיביזם חברתי

נטייה עקבית של האדם לשימת לב, צבירת ידע, גיבוש עמדות, 

נקיטת פעולה וגילוי מעורבות חברתית מתוך הכרה שהפיתוח 

התעשייתי-כלכלי פוגע בסביבה הטבעית ובבני האדם. 













גישות בסביבה

 האדם כשולט,

  הסביבה כמשאב

40-50 70-80 90-2000 

 האדם והסביבה

 מקיימים ביניהם יחסי

  גומלין

האדם כחלק מהסביבה,  

פיתוח תפיסת הקיימות

 אקולוגיה תרבותית מדעי הסביבה שמירת הטבע





חינוך לקיימות

בחברות מגוונות יש לפתח חינוך לקיימות בהתאמה לתרבויות 

ולערכים המגוונים, תוך שימוש בעקרונות הקיימות הייחודיים 

לקבוצות השונות בחברה ובהקשר לצרכיה ולנסיבות חייה. 



1. מיפוי יסודי של הצרכים והדרישות של כל קבוצה זאת משום שלכל 

קבוצה יש מאפיינים, צרכים ומטרות משלה. 

2. קביעת מדיניות סביבתית המתאימה באופן ייחודי לכל קבוצה, 

ולא רק מדיניות רב־תרבותית כללית. 

חינוך לקיימות- איך?







זהות סביבתית ותחושת שייכות



זהות סביבתית

רמת השכלה
מודעות  

לסכנות סביבתיות
ידע 2007

ערכיםמקום קהילה2016

אקולוגיה תרבותית



זהות סביבתית

ערכיםמקום קהילה2016

זהות 

סביבתית גורמים חברתייםזיקה ישירה לטבע

אקולוגיה תרבותית



קשרים חברתיים ומערכות יחסים חברתיות בעיר 

ובשכונה מסייעים להבניית שייכות למקום ממנה 

מתפתחת זהות סביבתית 



שינוי סביבתי כרוך בשינוי התנהגותי וחברתי,  

ותלוי בכלים תרבותיים שאנשים מצוידים בהם.  



תרגיל -שכונה נתפסת

לפניכם דף נייר. 

ציירו בבקשה מפה מפורטת ככל שניתן של סביבת מגוריך שאתה מרגיש שזו 

השכונה שלך.  

(אנא סמן על המפה את ביתך, מוסדות חינוך ותרבות, אזורי מסחר, פארקים 

ציבוריים, אתרי טבע). 
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אחריות הממסד לסביבה

"... מדובר על רובע עם האוכלוסייה הכי צעירה בעיר לכל משפחה לכל שני 

מבוגרים יש לפחות 5-6 ילדים אז קשה להגדיר אותו או להשוות לרובעים 

אחרים יתכן ששם יותר נקי כי יש פחות אנשים אבל בבוקר כשיש פועלי ניקיון 

אז הרובע נראה ממש יפה."



“לא זכורה לי התעסקות גורפת של הרבנים בעניינים האלו. מי שאמור להוביל 

שינוי בכיוון הם נציגי הציבור בעיריה אך זה לא מעניין אותם. אילו הם היו 

פועלים, הרבנים היו נותנים גב נלהב לפעילות הזו…"



"אם את רוצה לשמור על חדר מדרגות נקי ובוהק עם כמות כזו של ילדים את 

צריכה כל יום מנקה אין להם לשלם כל יום למנקה אז מנקים למשל רק פעם 

בשבוע. אנשים ממעמד נורמלי ממעמד הביניים אין להם כל יום כסף למנקה. 

הבתים קטנים יש הרבה ילדים עולים יורדים זה מתלכלך״.



"כן בטח יותר מוזנח מרובעים אחרים. כי יש פה יותר ילדים קטנים הם לא 

יודעים לשמור ואין להם איפה לשחק. אם היה להם גינה מעניינת כמו ברובעים 

אחרים אז הם היו משחקים. פה יש גינה קטנה אחת״.



"גם הרבה משתמשים בשרות של הילדים בפינוי הזבל ויכול להיות שלילדים 

אין סבלנות לזרוק את העיתונים לפה ואת הבקבוקים לפה...זורקים את הזבל 

וזהו כן מבקשים מהילדים לעשות דברים בגדר הנורמה, אצלי הילדים לא 

מורידים את הפח הוא כבד״.



"יש אמא שמביאה כל שנה ילד ויש לה 8,10,12 ילדים לא יודעת כמה… ואין לה את היכולת הזו כל היום לנקות 

ולסדר וזה, אבל היא אמא טובה שיוצאת עם הילדים שלה ויוצאת לגינה ויושבת ומטפלת בהם וזה תשמעי אני 

מורידה את הכובע שלי בפניה. אני לא עשיתי את זה לא רציתי שהילדים שלי יתלכלכו מה פתאום ככה מה פתאום 

ככה...היום זה משהו אחר״.



"והמטבחים הקטנים שלנו ...אין מרפסת אין אוורור....כל מי שירוקים ואוהב 

את זה...אולי החילוניים שיש להם ילד אחד או שניים אולי שם יתאים לעשות 

את זה אפילו ילד בן 10....".















התערבות רבנית •

צדקה •

בל תשחית •

תכנון וצדק סביבתי •

ידע ומידע רלוונטים •

קשר עם העיתונות המקומית החרדית •

ילדים כסוכני שינוי •

פרסום מותאם-תרבות באמצעי התקשורת •

המלצות לכלי מדיניות  

(מתוך המחקר החרדי)



ממצאי מחקר 
(עולי ברה״מ לשעבר)



״הפן הממסדי המשפיע על יחסי עולים-מזרחיים-חרדים, 

 אם כתוצר של מערכת הבחירות המקומיות ואם בקביעת מדיניות הנוגעת לחיי היום יום בעיר״ 

ממצאי מחקר 
(עולי ברה״מ לשעבר)



לסיכום, תכנית התערבות מוצלחת צריכה לכלול: 

- קשרים של מערות יחסים בין אנשים 

בקהילה/בקבוצה או בין אנשי הקהילה לסביבתם. 

- מערכת ערכים הנטועה בתרבות וקשורה לעולם 

הערכים של הקבוצה בה תיושם התכנית. 



צעדים מעשיים 

To walk the talk
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