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מילות מפתח:
קיימות עירונית

חינוך סביבתי-חברתי
עיר בת-קיימא
עיר אקולוגית

מאמר זה בוחן כיצד ניתן להוביל לשינוי התנהגותי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית, והוא מבוסס על מחקר שבדק תהליך 
וכבסיס  חיים  כדרך  הקיימּות  ליישום  הקוראת  עולם  תפיסת  על  נשען  המאמר  האחרון.  בעשור  אילת  בעיר  המתרחש 
זו, ריבוי אוכלוסין, צריכה בלתי מבוקרת ויחס בלתי מוסרי כלפי הסביבה פוגעים  להתנהלות האנושית. על פי תפיסה 
במערכות תומכות החיים; אולם עדיין ניתן להוביל שינוי בהתנהגות בני האדם ובהרגלי הצריכה שלהם, והשינוי צריך 
להתקיים במגוון מגזרים כגון המגזר הפוליטי, הכלכלי, הסביבתי והחברתי-תרבותי. בין הגורמים לשינוי נמצא את פיתוחן 
של טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה, התייעלות וחיסכון במשאבים, תכנון מחודש של המרחב העירוני והפעלתה של 
מערכת חינוך סביבתי-חברתי-קהילתי, שתדריך את הקהילה כולה, כולל פוליטיקאים, מקבלי החלטות ומעצבי העתיד. 

כל אלה יסייעו להשפיע על האופן שבו אנו חווים את הסביבה, פועלים בה, צורכים את משאביה ומשפיעים על עתידה. 
המאמר מושתת על ממצאי מחקר רחב-היקף שנערך במסגרת לימודי התואר השני. עבודת המחקר נסמכה על שני מקורות. 
מקור אחד הוא מחקרים עדכניים המראים שעיקר אזור המחיה של האדם הפך להיות בתוך העיר הבנויה, והם מציגים את 
תמונת הנזק הסביבתי-חברתי שנגרם  על ידי האדם ושאליו אנחנו עתידים להגיע במאה ה-21. המקור השני הוא מסמך 
הפעולה "סדר היום העולמי לקראת המאה ה-21" כפי שהוצג בוועידת הפסגה של האו"ם בריו דה ז'ניירו בשנת 1992. 
היות שהמחקרים מראים כי במאה ה-21 מרבית בני האדם יחיו בערים הבנויות, מטרת המחקר הייתה לבחון הלכה למעשה 
כיצד ניתן להוביל שינוי סביבתי-חברתי בקהילות עירוניות, נושא בעל חשיבות מכרעת לתקופה שבה אנחנו חיים. מאמר 

זה יתמקד אפוא בשינוי שנדרשת לעבור הקהילה העירונית.
החלק הראשון של המאמר יציג את התפיסה העולמית: התפתחות העיר וצרכיה מאז ועד היום, היבטים של תכנון, סיפוק 
צרכים והישענות על משאבים. מידע זה מבוסס על מאמרים מתחום הפסיכולוגיה החברתית-סביבתית הקושרת בין האדם 
לבין מקומו. אלו יעמיקו את הבנתנו במרכיבים הרגשיים, הכלכליים והתרבותיים שעל העיר לספק לתושביה על מנת 
שירצו להוביל שינוי סביבתי-חברתי, וכן במהלכי החינוך הסביבתי הנחוצים להובלת הציבור לקראת שינוי התנהגותי, 

שיהפוך את הערים הקיימות לערים מקיימות. 
יוצגו ממצאי המחקר. הממצאים מבוססים הן על תאוריה המעוגנת בשדה והן על גישת חקר  בחלקו השני של המאמר 
ובית לחינוך סביבתי-חברתי-עירוני המדגים את עקרונות  "הכיפה האקולוגית", המרכז  מיזם  הוא  מקרה. מקרה הבוחן 
הקיימות. המרכז שייך לעיריית אילת, ליחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות, והוא פועל לקידום שינוי תפיסתי 
והתנהגותי ולהטמעת ערכי הקיימות העירונית באילת. המשתתפים במחקר הם בעלי תפקידים בכירים, מקבלי ההחלטות 
על  העירונית,  הקיימות  תפיסת  על  מלמדות  ועשייתם  תפיסתם  אילת.  בעיר  והקהילה  החינוך  הניהול,  התכנון,  מתחומי 

התהליך ועל החסמים וההצלחות שעוברת העיר אילת בדרך להפיכתה לעיר בת-קיימא. 
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The goal of the study was to examine in practice "How can environmental-social change be led in 
urban communities?". The subject has particular significance for the 21st century and is based upon 
the worldview which calls for implementation of sustainability as a way of life and as the basis 
for human conduct. Sustainability as a worldview constitutes the comprehension that population 
growth, uncontrolled consumption and unethical attitudes towards the environment mutilate 
global life-support systems, and at the same time it empowers people to believe that change can 
be achieved. Change will take place by means of political, financial, environmental and social-
cultural processes aimed to integrate clean environmentally friendly technology, renewed planning 
of urban areas and environmental-social community education of politicians, decision-makers and 
shapers of the future worldwide. This is the "new agenda for the 21st century" as was presented in 
the Agenda 21 document. 
Driven by numerous studies that show that within a century the world's population will be 
concentrated in urban areas, the presented article focuses on the changes which the urban 
community will have to undergo to accommodate such processes. The first part of the article will 
present the current global views on development of cities and consumption, various aspects of 
planning, provision of needs and dependence upon resources. This overview is based upon articles 
from the field of social-environmental psychology which studies the attachment of man to place. 
This will help us understand the emotional, financial and cultural elements which a city has to 
provide in order for its citizens to want to lead environmental-social change, and the environmental 
education processes required in order to lead the public towards behavioral changes which will turn 
existing cities into sustainable cities. 
In the second part of the article the findings of the study will be presented. As stated, the study 
is based upon both field-based theory and a case study of the Ecological Dome enterprise which 
serves as a municipal center for environmental, social education and as a municipal home which 
demonstrates sustainability. The Center belongs to the Eilat-Hevel Eilot Regional Environmental 
Unit, whose aim is to advance perceptual and behavioral change for city-wide sustainability in 
Eilat. 
Participants chosen for this study are in key positions, decision-makers in the fields of planning, 
administration, education and community in the city of Eilat. Their perceptions and their endeavors 
provide information regarding the municipal approach to sustainability, the process, obstacles 
and successes that the city has undergone on the way to becoming a sustainable city. This article 
summarizes a high level thesis which was written as part of the requirements for completing a 
Master's degree.
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רקע   .1

כדור  של  העגום  מצבו  על  מחקריים  דיווחים  מתפרסמים  רב  זמן  זה 
הארץ. המחקרים עוסקים בסוגיות כקריסת מערכות כדור הארץ בגלל 
ניתוק  במשאבים,  מוגזם  שימוש  מואצת,  התפתחות  אוכלוסין,  ריבוי 
מוסרי ושינוי התפיסה הכלכלית והפוליטית הרואה במשאבי כדור הארץ 
ערך כלכלי לשימוש האדם )בלאו, 2010; ברזל, 1990; שוורץ,2001, 

 .)Orr ,1990 ;1999

בשנת 1992, בוועידת פסגת כדור הארץ בריו דה ז'ניירו, התחולל 
שינוי מכונן בתפיסה העולמית. באותה ועידה של האו"ם השתתפו כמאה 
ממדינות העולם, ובה נקבע לראשונה "סדר היום העולמי לקראת המאה 
ה-21" או "אג'נדה 21". מסמך זה מציע תכנית מעשית להתמודדות עם 
המשבר הסביבתי-חברתי באמצעות פיתוח בר-קיימא, או במה שמכונה 
"קיימּות". המסמך מציע שינוי בתפיסה, בחשיבה ובהתנהגות בהיבטים 
שונים – פוליטיים, סביבתיים, חברתיים וכלכליים – מהרמה המקומית 
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ועד לרמה העולמית )אחירון-פרומקין ופרומקין, 2002; בלאו, 2010(. 
המחקר על העיר אילת מתייחס לשני פרקים משמעותיים ב"אג'נדה 21". 
האחד הוא אחריותן של הרשויות המקומיות לקידום תהליך הקיימות, 
והשני הוא החינוך הסביבתי-חברתי ככלי להובלת שינוי ברמה האישית, 
העירונית, הארצית והעולמית. כחלק מתפיסה זו הוקם בעיר אילת בשנת 
האקולוגית".  "הכיפה  שנקרא  סביבתי-חברתי  לחינוך  המרכז   2005
האזורית  ביחידה  סביבתי  לחינוך  המחלקה  ידי  על  מנוהל  המרכז 
באמצעות  אילת.  לעיריית  שייך  והוא  אילת-אילות,  הסביבה  לאיכות 
ומקיפה,  רחבה  סביבתי  חינוך  מערכת  מופעלת  האקולוגית"  "הכיפה 
הנוגעת בכל אוכלוסיית העיר ממקבלי החלטות ועד אחרון התושבים. 

1.1.  העיר החדשה – מבטיחה ומקיימת
התחזית  העיור.  מגמת  לגבי  נתונים  האו"ם  פרסם  האחרונות  בשנים 
העולה מהנתונים היא שההתיישבות העירונית תגיע לשיאה במאה ה-21, 
וכן שעד שנת 2025 יחיו 60% מכלל בני האדם בערים )בלאו, 2010; 
2000(. הגידול העצום בכמות האנשים החיים  1990; שוורץ,  ברזל, 
בעיר מחייב התארגנות מחודשת, שתאפשר לספק לתושבים שירותים 
תומכי חיים, כמזון, אנרגיה, מים, דיור, רשת תעסוקתית ענפה, מערך 
שירותי בריאות מטף ועד קשיש, חינוך ורווחה, וכן ותרבות ותחבורה 
כמעצבת  העיר  של  תפקידה  את  מחדש  הגדירו  אלו  נתונים  נאותות. 
מדיניות ארוכת-טווח וכמי שאחראית לפיתוח אסטרטגיות פעולה, שיהיו 
חלופה להתנהלות האנושית העירונית ההרסנית. לשם כך נדרש הפיתוח 
העירוני לחשיבה מחודשת ולפיתוח מושכל ובר-קיימא של העיר ושל 
 Vallance and( מערכות הטבע המספקות את שירותי החיים החיוניים
Perking, 2010(. כדי להבין איך מגשימים תפקיד זה הלכה למעשה, 

חשוב להכיר כמה מושגים חדשים בתחום הקיימּות. 
עיר בת-קיימא. "עיר בת-קיימא" היא מונח חדש שנקבע בוועידת 
העירוני,  המרחב  של  חדשה  תכנונית  תפיסה  זוהי   .1992 בשנת  ריו 
והיא מתייחסת להיבטים של צריכה עירונית ושל התמודדות עם זיהום, 
בת- העיר  מהות  התושבים.  רווחת  ועם  בריאות  עם  חיים,  איכות  עם 
הקיימא מדגישה את חשיבות פיתוח המשאבים הטבעיים של העיר ואת 
ההגנה עליהם, למשל פיתוח והרחבה של ריאות ירוקות שיאפשרו את 
קיומן של מערכות אקולוגיות ובתי גידול החיוניים להתפתחות העיר. 
והפיתוח  האזורי  השיתוף  הרחבת  הוא  בת-הקיימא  העיר  ממהות  עוד 
התושבים  מעורבות  של  מערך  בניית  תוך  זאת  כל  החברתי-כלכלי, 

 .)Jepson & Edwards, 2010( ושיתופם
)תכנית  תב"ע  בניסוח  ביטוי  לידי  לבוא  חייבת  התכנונית  התפיסה 
ייעודי  את  העיר,  שטחי  את  מחדש  שתגדיר  מחודשת,  עיר(  בניין 
בחוק  יוגדרו  כן  כמו  ומטרותיו.  העירוני  הפיתוח  גבולות  ואת  הקרקע 
בין  הכולל  סביבתי  לניהול  ירוקה,  לבנייה  הקשורות  סוגיות  העירוני 
היתר תקנות סביבתיות, לפיתוח ריאות ירוקות ולפיתוחן של מערכות 
יסייעו  אלה  כל  העירוני.  הטבע  החיוניות לשמירת  נוספות  אקולוגיות 
על  חשיבה  באמצעות  ההתפתחות  כיוון  את  להגדיר  המתחדשת  לעיר 
על  להישענות  קריאה  ידי  ועל  חיצוניים  במשאבים  התלות  הפחתת 

 .)Vallance and Perkins, 2010( משאבים מקומיים
לתכנון  מתייחס  מקיים"  "אורבניזם  המונח  מקיים.  אורבניזם 
אדריכלי מחודש של מבני העיר והקהילה באמצעות התמקדות בצרכים 

החדשים שהוגדרו ובהתאמת מבני העיר לתפיסה העירונית המתפתחת. 
משמעות הדבר היא שתכנון המרחב העירוני – מבנה השכונות, הפארקים 
הציבוריים והתשתיות הנדרשות לשמירה על איכות חיים – חייב לענות 
על צורכיהם של מגוון התושבים. אם כן, מבני העיר הקיימים נדרשים 
לעבור התאמה, שתאפשר לבנות מרקם שכונתי מורכב ומגוון, הכולל 
בתים, מוסדות חינוך ורפואה, תרבות ושירותים חיוניים נוספים שיהיו 
מונגשים לכלל. כל המבנים נדרשים לבטא רגישות סביבתית בדרך של 
עידוד הפיתוח של מקומות פתוחים וידידותיים לסביבה, שחזור ושימור 
של מערכות אקולוגיות ָבריאות הירוקות, הפחתת זיהום האוויר והרעש, 
טיפול מושכל ויעיל בפסולת העירונית, עידוד למחזור, טיפול מושכל 
הפריפריה  על  הגנה  וכן  האנרגיה  צריכת  הפחתת  ובשפכים,  במים 

.)Jepson Edwards, 2010( והנגשתה למרכז העיר
עולם  תפיסת  מייצג  אקולוגית"  "עיר  המונח  אקולוגית.  עיר 
המחייבת פעולה פוליטית, חברתית וכלכלית משולבת, שתאפשר איזון 
בין הפיתוח הפיזי של העיר לבין השמירה על משאבי הטבע והפיתוח 
החברתי-קהילתי-תרבותי שלה. כך ניתן יהיה ליצור זהות וייחוד עבור 
העיר ולשמור עליהם באמצעות שיתוף פעולה משולב של המנהיגים, 
לפתרון  יסייע  זה  פעולה  שיתוף  כלכלה.  גורמי  ושל  התושבים  של 
קונפליקטים בסוגיות של פיתוח מול שימור, ותקבע נוהלי עבודה ויעדי 
חיסכון עד ליצירת תכנית אב עירונית לקידום הקיימות ולהטמעתה. כל 
ויהפכו את העיר  יעניקו משמעות חדשה למונח קיימות עירונית,  אלו 

.)Jepson & Edwards, 2010( לעיר אקולוגית
החדשה  העיר  של  מחויבותה  תפיסת  הוא  המונחים  לכל  המשותף 
התושבים,  הכשרת  עירוני,  תכנון  של  מושכל  עתידי  בתכנון  לעסוק 
הדרכה פוליטית ושיתוף כלכלי תוך התייחסות לצד הפיזי של נושאים 
כתחבורה, זיהום רעש, אוויר ומים, חיסכון באנרגיה, טיפול בפסולת, 
וחזות העיר. העיר החדשה מחויבת גם לצד התרבותי- צפיפות בנייה 
חברתי: עליה לעסוק בסוגיות של צמצום פערים חברתיים וכלכליים, 
 .)2004 )אבריאלי-אבני,  ועוד  חברתית  הוגנות  אזרח,  זכויות  חינוך, 
יש  האחת  פי  על  הזו.  התפיסה  יישום  את  מובילות  אסכולות  שתי 
לשתף את הציבור בפעולות היישום, זאת מתוך הבנה כי רק באמצעות 
חיזוק ערכים ושיתוף קהילתי ניתן להוביל שינוי במדיניות ובהתנהגות 
האזרחים כך שיהיו מעורבים באופן פעיל בתהליכי השינוי. מנגד גורסת 
שינוי  הדורש  טכני  צעד  הוא  לקיימות  המעבר  כי  האחרת  האסכולה 
ואילו התושבים יצטרפו לתהליך  מדיניות במנגנוני השלטון הקיימים, 

 .)Fiorino, 2012) לאחר השינוי
כך או כך נראה שתפקידה של העיר החדשה מורכב, וכי הוא דורש 
נשאלת  כאן  החברתי.  לפיתוח  הפיזי  הפיתוח  בין  עדין  איזון  מציאת 
השאלה מהיכן מתחילים את התהליך? האם להמתין למהלכים שיוביל 
ראש העיר או שמא התושבים יכולים לקבוע מדיניות ולעודד את העיר 

להיות עיר בת-קיימא?

1.2 מגייסים את המנהיגים והתושבים לתהליך השינוי 
על  והשפעתה  הסביבה  של  הפסיכולוגיה  בתחום  שנערכו  ממחקרים 
העולמי.  הסביבתי  המשבר  את  מבינים  אדם  בני  כי  עולה  ההתנהגות 
ומשאביו,  הטבע  כלפי  התנהגותי  שינוי  מהם  שנדרש  מבינים  גם  הם 
של  הסביבתיים  הנזקים  למזעור  לפעול  מתקשים  מרביתם  עדיין  אך 



ר' שפירא-גניאל, ח' גינת, א' הוס116      

כי  מלמדים  המחקרים  זאת  עם   .)Halpenny, 2010( חייהם  אורח 
כאשר הסביבה מספקת תחושת מקומיּות ומגוון אפשרויות להיכרויות 
חברתיות ולהיכרויות עם סוגיות סביבתיות, יַפתחו התושבים תחושות 
וזהות מעמיקות עם המקום שבו הם חיים, ויאמצו ביתר קלות  חיבור 
תפיסות והתנהגויות חדשות למען שמירה על הסביבה. ככל שגוברות 
החברתי  לפיתוח  המקום  שתרומת  וככל  הסביבה  עם  הזהות  תחושות 
והכלכלי גבוהה יותר, כן יחוש האדם קרבה גדולה יותר לסביבה ויפעל 
חי  הוא  שבה  החברה  ועבור  עבורו  יותר  טובה  שתהפוך  כך  למענה 

 .)Manzo, 2003)
לקהילה לומדת תפקיד משמעותי במימוש החזון של עיר בת-קיימא, 
מאחר שהיא מאפשרת להבין את האיזון הנדרש בין הבחירות החברתיות 
לבין הפיתוח העירוני והכלכלי. השינוי בתפיסה הסביבתית של היחיד 
ובכוחו להשפיע על קבוצות אחרות בקהילה תלוי ביכולת לפגוש את 
האחר וביכולת לנהל מערכות תקשורת שיש בהן אפשרויות להעברת 
מידע בדרך שתוביל לשינוי התנהגותי, תחושתי ורגשי כלפי הסביבה 
כי  להבין  האזרח  על   .)Gustafson, 2001( האחר  קבוצת  כלפי  וגם 
ההתפתחות הסביבתית מטרתה התחשבות באדם, בקהילה ובצרכיה לצד 
התחשבות במשאבי הטבע והסביבה. פעולות אלה נעשות במטרה לשפר 
את איכות חייו של הפרט, את איכות הסביבה, את הבריאות, את הצדק 
את  כזה  באופן  יתפוס  האזרח  כאשר  העירוני.  הפיתוח  ואת  הסביבתי 
הפעולות המתקיימות, הוא יוכל להרגיש שותף לתהליך השינוי העירוני 

 .)Juceviciene, 2010( ולקחת בו חלק פעיל
לחינוכם של היחיד ושל הקהילה יש כמה מטרות עיקריות. הכשרתם 
צריכה להיות מעשית ולכלול נוסף להגדרת החזון גם בניית תכניות פעולה 
קהילתי  לפיתוח  משותפת  אחריות  על  יתבססו  אלה  תכניות  מעשיות. 
מקיים תוך מתן מענה לשאלות הנוגעות לערכי הקהילה ולמשמעותם, 
הפיתוח  וללגיטימיות של  למחויבות  וכן  ולציפיותיה  לעמדות הקהילה 
לכלול  הקהילה  הכשרת  על   .)Moss and Grunkemeyer, 2010)
שיתייחסו  התמודדות  ובדרכי  סביבתיות  בדילמות  בבעיות,  התמצאות 
לצרכים של העיר ולהרגלים ולצרכים של התושבים. יש לפעול ליצירת 
שפה אחידה ומשותפת באמצעות הכשרה של קבוצות בעלות השפעה 
על עיצוב חיי העיר: מנהיגים, פוליטיקאים, גורמי כלכלה ותכנון, אנשי 
רשת   .)Gutierrez-Montes et al., 2009( וקהילה  חברה  תרבות, 
התחבורה,  להנגשת  הטכנולוגיה,  לשיפור  לפעול  צריכה  זו  חברתית 
 Juceviciene,( איכותית  סביבתית  תרבות  וליצירת  בדיור  לגיוון 

.)2010

מתמקדים בשינוי – מובילים חינוך סביבתי  1.3
שבה  סביבתית  חינוך  מערכת  לקדם  חשוב  הקהילה  עם  העבודה  לצד 
יוכשר הדור הבא להבנת הנושא הסביבתי. על פי אמנת בלגרד שהאו"ם 
להעלאת  לפעול  היא  הסביבתי  החינוך  מטרת   ,1976 בשנת  אימץ 
ומיומנויות  ידע  להעניק  בה,  הקשורות  ולבעיות  לסביבה  המודעות 
קיימות  סביבתיות  לבעיות  פתרונות  מציאת  למען  למחויבות  ולעודד 
דורשת  היא  בעיקרה  לקיימות.  החינוך  גישת  היא  זו  גישה  ועתידיות. 
מהאדם לעשות שימוש נאות במשאבי הטבע לשם המשך קיומו ולמען 
הן  ארוך-טווח  לתכנון  קוראת  היא  לכך  נוסף  הבאים.  הדורות  קיום 

ערכיים  רגשיים,  היבטים  של  והן  הסביבה  מדעי  בתחומי  סוגיות  של 
הנכון  ומעורב,  אכפתי  יודע,  מודע,  דור  לחינוך  הנדרשים  וחברתיים, 

לפעול לשיפור המצב הסביבתי )וורגן, 2010(. 
קיימת הסכמה רחבה ביותר בקרב חוקרי החינוך הסביבתי, שניתן 
השלטת  העליונה,  כסמכות  עצמו  את  האדם  תפיסת  לשינוי  לפעול 
והמנותקת מן הטבע, ולסייע לו להבין כי קיים קשר ישיר בין התנהגותו 
2010; דה שליט,  2004; אנדרס,  לבין מצב הסביבה )אבריאל-אבני, 
2004; טל, 2009; שוורץ, 2001(. חינוך מחדש של האזרחים יאפשר 
להחזיר את האיזון האקולוגי ולבסס את ההכרה ואת ההבנה כי אנחנו 
חלק ממערכת גדולה ומופלאה. אם כן עלינו לגרום לבני האדם להבין 
כי הפיתוח האנושי תלוי במערכות האקולוגיות, וכי בני האדם נדרשים 
מנצלת  עליונות  תפיסת  מתוך  ולא  בסביבה  התחשבות  מתוך  להתנהל 
מרובות:  בזירות  לפעול  הסביבתי  החינוך  על  מוטל  כך  לשם  ופוגעת. 
חשיפה  כולל  התהליך  והסביבתית.  החברתית  הכלכלית,  הפוליטית, 
לידע סביבתי עדכני המציג בעיות סביבתיות-חברתיות, על השלכותיהן 
עלינו  הסביבה.  למצב  שלהן  הקשר  ועל  ובריאותנו  חיינו  אורח  על 
חלוקת  על  הסביבתית  האתיקה  בתחום  ולשאול שאלות  לחקור  ללמד 
וזמינותם לציבור כיום לעומת אורחות חיינו בעבר. כן יש  המשאבים 
לבחון כיצד נוכל לשוב וללמוד מתרבויות עתיקות על דרכי התמודדות 

תוך ניסיון להבין את השינוי שעברנו כחברה. 
המוסריים שמציבות  האתגרים  הבנת  הסביבתית,  המודעות  הרחבת 
הבעיות  כלפי  אחריותנו  מידת  והבנת  הסביבתיות  הבעיות  בפנינו 
הסביבה,  כלפי  מוסרית  תפיסה  ולפתח  לשוב  לנו  יסייעו  הסביבתיות 
)אטינגר,  והתפתחה  הטכנולוגיה  שהתקדמה  ככל  שנעלמה  תפיסה 
לייצר  תפקידנו  האם  כגון  שאלות  שאילת   .)2004 שליט,  דה   ;2007
רגשי  וקשר  טבעית  סקרנות  לעודד  תפקידנו  האם  או  ויודע  נבון  דור 
את  שישפרו  פעולות  לקדם  תסייע  והסביבה,  הטבע  עם  אמצעי  ובלתי 
מהות החינוך הסביבתי. היא גם תביא לחידוש הקשר שבין האדם לטבע 
מהטבע  הפליאה  תחושת  של  וגילוי  חשיפה  מגוריו.  מקום  ולסביבת 
הפתוח  בטבע  משחק  של  אמצעית  ובלתי  ישירה  חוויה  באמצעות   –
בעלי  של  החיים  אורח  על  ותצפית  חקירה  במים,  בפארק, שכשוך  או 
עם  והתנסות  והריח  המישוש  חוש  הפעלת  הטבעית,  בסביבתם  החיים 
התועלת שבצמחים – באמצעות אלה נוכל להחזיר את הזיקה שבין האדם 
לסביבתו. "חינוך סביבתי חוץ-כיתתי" המבוסס על התנסויות המתרחשות 
בסביבה, נלמדות על הסביבה ופועלות למען הסביבה, יהפוך את הלמידה 
.)2002 שוורץ,   ;2009 טל,   ;2010 )אנדרס,  ולחווייתית  לפעילה 
מידת  תגבר  כאשר  סביבתית  לתודעה  תהפוך  סביבתית  מודעות 
חינוך  הדמוקרטית.  בתרבות  הפעילה  האזרחית  והשותפות  המעורבות 
הסביבה,  כלפי  חיוביות  עמדות  לגבש  יסייע  דמוקרטי-סביבתי-ערכי 
יחזק  דילמות סביבתיות,  מיומנויות של התמודדות עם  יאפשר שיפור 
ערכים של אחריות ומחויבות ויסייע בפתרון בעיות ודילמות סביבתיות. 
שבהם  במצבים  שיסייעו  כלים  לכלול  חייב  החינוכי"  הכלים  "ארגז 
בעלי  בנושאים  ומתן  משא  לניהול  וכלים  לשינוי  התנגדות  תתגלה 
זו תאפשר לאזרח לקחת  בני אדם. מעורבות  ועל  השפעה על מדינות 
Gutierrez–  ;2004 אחריות על עיצוב החברה והסביבה )דה שליט, 

 .)Montes et al., 2009
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1.4 חינוך לקיימות באמצעות מרכז מדגים קיימות
מדגים  מבנה  פועל בהם  ובערים אשר  ספר  כי בבתי  מחקרים מראים 
קיימות, הצליחו להטמיע טוב יותר את ערכי החינוך לקיימות. מבנים 
עצמאית.  ללמידה  חיה  מעבדה  של  יצירה  מאפשרים  קיימות  מדגימי 
לסביבה  ידידותיות  טכנולוגיות  של  ישירה  הדגמה  הוא  קיומם  עצם 
ודרך לניהול מושכל של משאבים כאנרגיה, מים ופסולת. מבנים אלה 
מדגימים ניהול "ירוק" של תשתיות, ומציגים מדיניות ותרבות מקיימת. 
למבנה מדגים קיימות היכולות להשפיע על הלך המחשבה ועל תהליך 
וקבועה  מקיימת  שגרה  התנהגותי.  שינוי  ולעודד  והמחקר  הלמידה 
והיא מאפשרת  מפחיתה את הצורך "להטיף" לתלמידים על התהליך, 
חשיפה, חקירה וגילוי של אורח חיים מקיים בעת שהיא מציגה דוגמה 
מתוכן  ריקות  בסיסמאות  שימוש  במקום  סביבתית  להתנהלות  אישית 

.)Lyons Higgs and Mcmillan, 2006)
החינוך לקיימות שינה את פניו בראשית שנות התשעים של המאה 
לסביבה  יחסנו  כי  הגישה החדשה מאמינה  ריו.  ועידת  ה-20 בעקבות 
יוצר מערכת של יחסי גומלין, וכי עלינו לכוון על פיה את פעילותנו, 
היא  עוד  הבודדת.  הגינה  בתכנון  וכלה  המקיף  העירוני  בתכנון  החל 
גורסת שהטבע הוא מרכיב חיוני בחזון של חיים טובים, לכן על האדם 
לדעת שהגינה הציבורית חשובה לא רק כגינה ציבורית אלא גם כ"ריאה 
ירוקה" המסייעת לשמור על אוויר נקי, וכי כל אלו קשורים לבריאות 
הציבור ולאיכות החיים. גישה זו, הנקראת גם "גישה מבוססת-מקום", 
מתייחסת לסביבה העירונית כבסיס ליחסי אדם–עולם. בעקבותיה שבו 
עוד  עמו.  והזהות  למקום  החיבור  הערכים,  חשיבות  הציבורי  לדיון 
התחדדה חשיבותה של הקהילה כתרבות אנושית, המתמקדת בפעילות 
האנושית ובאתגרי השמירה על איכות הסביבה והטמעת ערכי הקיימות, 

כלומר קהילה החיה עם הטבע ולא בנפרד ממנו )שוורץ, 2001(. 

מטרות המחקר  .2

אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון הלכה למעשה כיצד ניתן להוביל 
התהליך  על  בהתבסס  עירוניות  בקהילות  סביבתי-חברתי  שינוי 
התהליך  בבחינת  המחקר  עסק  לכך  נוסף  העולם.  ברחבי  המתקיים 
המקיים שעוברת העיר אילת, על ידי התמקדות במקרה בוחן ייחודי של 
מבנה המדגים קיימות ומשמש כמרכז לחינוך סביבתי, שנקרא "הכיפה 
האקולוגית". בעזרת ממצאי המחקר גובש מצע תאורטי שיוכל לעמוד 
לרשותן של ערים נוספות ברחבי הארץ והעולם המבקשות לבחון את 

תהליך הקיימות העירונית. 

שיטות המחקר  .3

זהו מחקר איכותני שבחן את סיפוריהם האישיים של המשתתפים כדי 
לעמוד על המשמעויות הגלויות והסמויות של עמדותיהם כלפי הנושא 
המשתתפים  ופועלם.  רגשותיהם  עולמם,  תפיסת  דעותיהם,   – הנחקר 
רואיינו ראיונות עומק חצי מובנים, שבהם נטלו חלק אנשים מרכזיים 
בעיר אילת, שהיה להם קשר עם הכיפה האקולוגית. סיפוריהם שימשו 
לגיבוש הסבר תאורטי על התפתחות תפיסת הקיימות ברמה האישית, 
ברמה העירונית ובהקשר לפעילותה של הכיפה האקולוגית. כמו כן ניתן 

ללמוד מתוך הראיונות על החסמים ועל ההצלחות בתהליך.

כדי לקבל תמונת מצב מלאה נבחרו משתתפי המחקר מתוך שלושה 
מקרב  אנשים  כלל  האחד  המעגל  עירוניים:  והשפעה  עשייה  מעגלי 
ההנהלה הבכירה של עיריית אילת, קובעי המדיניות, החזון והתקציב; 
המערכת  מנהלי  ובשלישי  הסביבה;  איכות  אנשי  היו  השני  במעגל 
פורמלית  הבלתי  החינוך  מערכת  מנהלי  שונים,  בדרגים  החינוכית 
ותושבת שכונה המדריכה בקהילה. בסך הכול השתתפו במחקר שמונה 
מרואיינים. כולם פרט לאחת הם מנהלים בכירים ברשות המקומית של 
העיר אילת, והם נבחרו בשל זיקתם ארוכת-השנים לעיר ובשל יכולת 
וחינוך  העיר  התנהלות  התקציב,  החזון,  קביעת  על  שלהם  ההשפעה 
הקהילה. נתון נוסף המשותף לאוכלוסיית המחקר הוא העובדה שכולם 

השתתפו בקורס אחד לפחות שהתקיים בכיפה האקולוגית. 
המתמקדת  הקונסטרוקטיביסטית,  המחקר  גישת  בין  שילב  המחקר 
בהשקפת עולמו ובאמונותיו של הנחקר, לבין מחקר איכותני, המבוסס 
על חקר מקרה. ממצאי המחקר מציגים את הקשר שבין תפיסת הקיימות 
בקרב בכירים ברשות המקומית של העיר אילת לבין הכיפה האקולוגית, 
המייצגת את התהליך החינוכי הקהילתי והעירוני המתקיים בעיר אילת. 
האישי  לתהליך  המיזם  התרומה של  על  הן  ללמוד  מאפשר  זה  שילוב 
העירוני,  במרחב  השינוי  התקיים  בזכותו  אשר  המשתתפים,  שעברו 
קיימות.  מדגים  מבנה  הכוללת המתקיימת באמצעות  על הפעילות  והן 
ניתן  שממנה  בשדה,  מעוגנת  מעשית,  לתאוריה  תורגמו  אלו  ממצאים 
ללמוד על המקרה הספציפי ועל תהליכים שכאמור ניתן ליישם בערים 
אחרות בארץ ובעולם הבוחנות דרכים להוביל לשינוי סביבתי-חברתי 

בקהילתן. 
סביבתי-חברתי  לחינוך  כמרכז  המשמש  האקולוגית,  הכיפה  מיזם 
שבמוקד  הבוחן  מקרה  שהוא  קיימות,  המדגים  וכמבנה  אילת  בעיר 
מחקר זה, הוקם בראשית שנות האלפיים. מאז הוא מפעיל מערך נרחב 
עיר  לקדם  במטרה  בקהילה  קבוצות  של  והכשרה  חינוך  תכניות  של 
בת-קיימא. בהיות המרכז מבנה מדגים קיימות, ניתן לראות בו הלכה 
למעשה כיצד הפכה תפיסת הקיימות לאורח חיים ולעיצוב מקיים בתוך 

בית עירוני בשכונה ותיקה שנכללה בפרויקט שיקום השכונות. 
הפכה  התאוריה  בשדה.  מעוגנת  לתאוריה  גובשו  המחקר  מסקנות 
להבנת  בסיס  תשמש  לקוות,  יש  והיא,  גלוי  לידע  הסמוי  הידע  את 
חולקו  המחקר  נתוני  להובלתו.  הנדרשים  והשלבים  השינוי  תהליך 
שינוי  בהובלת  חשיבות  בעלות  שהן  נמצא  אשר  מרכזיות  לתמות 
הייתה  הראשונה  השאלה  נשאלו.  עיקריות  שאלות  שלוש  בקהילה. 
לשינוי  מוביל  הוא  וכיצד  האישית,  ברמה  שינוי  להובלת  הגורם  מהו 
ברמה המקצועית או הציבורית; השאלה השנייה – כיצד תרמה פעילות 
הכיפה האקולוגית לשינוי התפיסה; והשאלה השלישית – מה היה גורם 
לחסימה שעצר  הגורם  היה  מה  או  התהליך  להמשך  ההצלחה שסייע 
בעד התהליך. יש לציין, כי מאמר זה מציג חלק קטן בלבד מעבודת גמר 
ההתייחסויות  סווגו  הגמר  בעבודת  יותר.  ורחבה  מקיפה  שני  לתואר 
הנוספות של מרואייני המחקר על פי תמות מרכזיות שמקורן במסמך 
הירוקים  המהלכים  עשרת  בנושא  הסביבה  להגנת  המשרד  שהפיץ 
מקיימת  מקומית  לרשות  להפוך  כדי  לבצע  צריכה  מקומית  שרשות 

)הוד, 2007(. 
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מהלכה למעשה

המחקרים העוסקים בשינוי הרגלי חיים מקיימים והטמעתם מראים, בין 
היתר, כי קל יותר להטמיע את החינוך הסביבתי הן בחינוך הפורמלי והן 
בחינוך הבלתי פורמלי הכולל חינוך מבוגרים, כאשר קיים בעיר מרכז 
חינוכי המשמש "מעבדה חיה" המדגימה אורח חיים מקיים. מרכז שכזה 
ידידותיות  טכנולוגיות  של  ישירה  והדגמה  עצמאית  למידה  מאפשר 
מים,  כאנרגיה,  נושאים  עם  להתמודדות  פתרונות  המציגות  לסביבה 
פסולת, טבע עירוני ומגוון ביולוגי. אותה "מעבדה חיה" יכולה להיות 
העיר, בית הספר, המתנ"ס השכונתי או הבית, ותפקידה להציג הלכה 
עקיבה  והדגמה  מקיים  חיים  אורח  קיימות,  לבעיות  פתרונות  למעשה 
והצגת  "ירוק" של תשתיות  ניהול  ומתמשכת של התנהגות סביבתית, 
מדיניות ותרבות מקיימות. לכל אלה השפעה עצומה על הלך המחשבה 
ועל ההתנהגות של כל מי שנחשף לפעילות )אנדרס, 2010; טל, 2009; 

 .)Lyons Higgs and Mcmillan ,2006 ; 2002 ,שוורץ
כבר בראשית פעולתה של הכיפה האקולוגית במסגרת הקמתה של 
הטבע  מאפייני  למרות  כי  ברור  היה  באילת  הסביבה  לאיכות  היחידה 
נמוכים  הסביבתית  וההבנה  הידע  המודעות,  היו  העיר,  הייחודיים של 
מאוד, והתושבים מיעטו לשתף פעולה. עם זאת לא היה ספק שהנהלת 
הובן  טרם  אם  גם  לקדמו,  ורוצה  הנושא  חשיבות  את  מזהה  העירייה 
מרבים  שעליה  הקיימות  תפיסת  שנים  שבאותן  לזכור  חשוב  במלואו. 
ואיכות  הארצית,  ברמה  גם  התפתחותה  בראשית  הייתה  כיום  לדבר 
הסביבה נחשבה נושא נוסף לשיעור מדעים או פעולת מדידה של זיהום 
והתושבים,  נקראו "משוגעים לדבר",  כזה או אחר. העוסקים בתחום 
הילדים, המנהלים, הגננות והמורים שהסכימו להשתתף בפעילות, עשו 
זאת כדי לא לפגוע בעובדים חדורי המוטיבציה. כל בקשה להתנהגות 

שדרשה התייחסות לסביבה, זכתה לתגובה אדישה או מזלזלת.

תחילתו של שינוי ברמה החינוכית – הקמת הכיפה האקולוגית   4.1
במסגרת   2002 בשנת  החל  האקולוגית  הכיפה  של  הקמתה  תהליך 
מרכז  סמוך  ציבורי  במקלט  פעל  עת  באותה  שכונות.  שיקום  פרויקט 
בעיקר  שעסק  המחזור",  לאמנות  "המרכז  בשם  ומחתרתי  חדשני 
בחינוך לאמנות באמצעות שימוש חוזר בפסולת. בעקבות אותה פעילות 
התגבשה ההכרה כי כדי לבסס בקרב הנהלת העיר ותושביה את שינוי 
היחס לסביבה העירונית, נדרש תהליך של חינוך סביבתי מקיף, שיכלול 
כי כחלק  היה ברור  כן  כמו  ואת מנהלי העיר.  הן את מערכת החינוך 
יהיה צורך להקים  ומתוך רצון לגעת בלבם של התושבים,  מהתפיסה 
מרכז חינוכי לדוגמה, שיעסוק בחינוך הקהילה אך גם ידגים באורח חי 

וללא מילים כיצד ניתן לחיות אורח חיים מקיים מותאם לעיר.
עוד  יש  באילת  והרוס.  ישן  כיפתי  מבנה  המתנ"ס  נתן  כך  לצורך 
לה.  ייחודיים  והם  העגול,  הכיפתי  המבנה  דוגמת  מבנים  כעשרה 
מחשבה  מתוך  ה-20  המאה  של  השבעים  בשנות  הוקמו  אלה  מבנים 
בעיר  המבנה  של  ולצינון  החום  להוצאת  תסייע  שצורתם  אקולוגית, 
המדברית, אך בפועל נבנו מבני הכיפה מבטון, חומר גלם לא מבודד. 
המבנה שוכן בשכונת ערבה, השכונה השלישית שנבנתה בעיר אילת, 
שמוגדרת כשכונת שיקום. בעשור האחרון שודרגו בה חלק מהמבנים, 
כאחד.  והפרטיים  הציבוריים  בשטחים  מהזנחה  סובלת  עדיין  היא  אך 

האוכלוסייה המתגוררת בה קשת-יום ומתחלפת, וההזנחה ניכרת בכל 
חלק של המבנים. עם זאת מאז הוקמה הכיפה האקולוגית תוכננו ובוצעו 
עשרות פרויקטים לשיפור ולשימור הסביבה, ואת שלל הפעולות ניתן 

לראות סביב המבנה. 
על הקמתה   2005 הוחלט בשנת  הסביבה  להגנת  בתמיכת המשרד 
הקמת  ועם  אילות,  אילת-חבל  הסביבה  לאיכות  האזורית  היחידה  של 
 – האקולוגית  הכיפה  של  הקמתה  גם  החלה  סביבתי  לחינוך  המחלקה 
מדגים  מבנה  ולשמש  לחנך  שתפקידו  סביבתי-חברתי  לחינוך  מרכז 
קיימות. כיום משמשת הכיפה מרכז עירוני לקידום החינוך הסביבתי-
חברתי וכמבנה ייחודי לעיר אילת המדגים קיימות כאורח חיים וכתהליך 

של עיצוב פנים המתאים לסביבה אורבנית )איור 1(. 
הכיפה  באמצעות  מתקיימות  בעיר  הסביבתי  החינוך  פעילויות  כל 
האקולוגית. לצורך כך נבנתה תכנית עבודה המגדירה את קהלי היעד 
ואת התכנים הסביבתיים שיילמדו. מדי שנה מפעילה הכיפה האקולוגית 
כגון:  בתחומים  ולגננות  למורים  והשתלמויות  סדנאות  קורסים,  מגוון 
גינון תועלתי, טבע עירוני כמשאב חינוכי וסדנאות אמנות לשימוש חוזר 
בחומרים שונים, סרטים אקולוגיים כמתודה חינוכית וסדנאות בנושא 
קיימות עירונית. נושאים רבים הועברו במהלך עשר שנות הפעילות של 
מציגה  האקולוגית  הכיפה   .)2013 )שפירא-גניאל,  האקולוגית  הכיפה 
גם מודלים מעשיים בתחום של עיצוב פנים ושל עיצוב כיתה מקיים, 
וייחודיות  ידידותיות  יצירתיות,  ודרכים  טכניקות  ללמוד  ניתן  ומהם 

לעיצוב הבית, הכיתה וחצרות בתי הספר. 

איור 1: מראה מבחוץ של הכיפה האקולוגית

בכיפה האקולוגית יש מודלים שונים של עיצוב בוץ, שימוש חוזר 
במשטחי עץ, עיצוב פנים בעיסת נייר, שימוש חוזר בצינורות שהוצאו 
ובו  מתקדם  פסולת  חדר  עיצוב  הקרקעית,  של  ניקיון  במבצע  מהים 
גינות  ומפלסטיק,  מקרטון  עיצוב  מוכרים,  גלם  בחומרי  חוזר  שימוש 
המשמשים  החומרים  כל  ורעיונות.  דוגמאות  עשרות  ועוד  תועלתיות 
מוקפדים  במורכבים,  וכלה  בפשוטים  החל  וכמודלים,  כדוגמאות 
כלכלית  תכנית  באמצעות  נבנו  וכולם  העירונית,  לתפיסה  ומותאמים 
מקומיים  מעסקים  ממשלתיים,  מגופים  כספים  גיוס  שכללה  מפורטת, 

ועוד. 
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לאורך  בו  המתקיימת  והפעילות  האקולוגית  הכיפה  מבנה  עיצוב 
העשור האחרון הם שהפכו אותה למודל ייחודי שאין כמותו אלא בעיר 
אילת בלבד. בהיותו הן מרכז לחינוך סביבתי-עירוני המיועד להכשרת 
בנושאים  המקומית  הרשות  ועובדי  קהילה  מורים,  גננות,  תלמידים, 
סביבתיים שונים והן חלל ישיבות ומשרדים לעוסקים בנושאים אלו 
)איור 2(, הוא מדגים את המונח "מבנה מדגים קיימות". עיצוב הכיפה 
האקולוגית הוא תהליך מתמיד, המשלב בבנייתו אמנים מרחבי הארץ 
מתוך הכרה והבנה שיופי ואסתטיקה נוגעים בלב האדם יותר ממילים. 

4.2. התפיסה החינוכית של הכיפה האקולוגית בעיר אילת 
הפדגוגיה החינוכית של הכיפה האקולוגית גובשה בעשר שנות הפעילות 
של המרכז, שבמהלכן התקיימו עשרות קורסים. כמו כן הובילה ִמנהלת 
החינוך  בכוחו של  הנושאים  בין שאר  עבודות מחקר, שעסקו  המקום 
הסביבתי להוביל שינוי עירוני ובשינוי העירוני הנדרש כדי להיות עיר 
הסביבתי  החינוך  של  הפדגוגיה   .)2013 )שפירא-גניאל,  בת-קיימא 
פועלת מתוך תפיסה, שהפעילויות החינוכיות צריכות לעסוק בנושאים 
אלה כהרחבת המודעות להבנה סביבתית-חברתית, לעסוק בקשר שבין 

לכל  ולבנות  חברתי,  סביבתי  שינוי  להובלת  ובדרכים  לסביבה  האדם 
אלה שפה אחידה. 

יעד נוסף של התכניות החינוכיות הוא הענקת ידע סביבתי עדכני 
לתפיסה  הן  מותאמים  אשר  נבחרים,  סביבתיים-חברתיים  בנושאים 
הארצית  לגישות  והן  אילת  העיר  של  האקולוגי  ולייחודה  המקומית 
אילת,  מפרץ  של  ייחודו  כגון:  בנושאים  עסקו  התכניות  והעולמית. 
פסולת-ִמחזור  מהי,  עירונית  קיימות  שחמון,  בוואדי  עירוני  טבע 
ִמחזור  אנרגטית,  והתייעלות  מתחדשת  אנרגיה  נבונה,  וצרכנות 

והתפלת מים באילת, יחס נאות לבעלי החיים, אנשים–כלבים והקשר 
סביבתי,  קהילתי  גינון  חוזר,  בשימוש  שימושית  אמנות  הרב-דורי, 
רכש ירוק, תו תקן למערכת ניהול סביבתי )ISO 14001( ונושאים 
נוספים, שהועברו לקהלי ידע מגוונים. הפעילויות המתקיימות בכיפה 
ולצוותים  מובילים  לצוותים  וכן  הורים  לוועדי  מיועדות  האקולוגית 
מיוחדים )איור 3( ולמפגשים עם הקהילה, למורים וגננות )איור 4(. 
הפעילויות כוללות גם ערבי עיון ייעודיים, ימי שיא ואירועי תרבות 

קהילתיים ועירוניים. 

איור 2: פעילות למורים בכיפה האקולוגית
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איור 3: השתלמות מקצועית ראשונה לקהילה

איור 4: לקראת ערב העיון למערכות החינוך באילת

איור 5: הזמנה להשתלמות מקצועית למורים

אחת מדרישות היסוד של כל תכנית היא שבסיומה תתקיים פעילות 
נדרשים  שהמשתתפים  ההתנהגותי  השינוי  להטמעת  הסביבה  למען 
צעדות  היו  שהתקיימו  הפעילויות  בין  נוספים.  יעד  לקהלי  להעביר 
החופים,  על  לשמירה  צעדות  באנרגיה,  לחיסכון  המודעות  להגברת 
הסברה בנושא מחזור ושימוש חוזר במשרדי עיריית אילת וכן הקמת 
גינות קהילתיות ברחבי העיר. זאת ועוד, כל תכנית חינוכית המופעלת 
ביוזמת הכיפה האקולוגית – בקרב ילדים, בקרב בני נוער, אנשי סגל 
הוראה או עובדי עירייה – משלבת בתוכה סיור לימודי חווייתי ליצירת 

חיבור וזיקה ישירה לטבע, לסביבה ולנושא הנלמד. 
לאנשי סגל הוראה כגננות ומורים, רכזי חינוך, מנהלים בכירים וכל 
מי שאחראי על קהל יעד נוסף, בונה צוות הכיפה האקולוגית השתלמויות 
מקצועיות )איור 5(. מדי שנה מתקיימות מספר השתלמויות בהתאמה 
האחרונות  בשנים  השונים.  העיסוק  לתחומי  או  הליבה  למקצועות 
עירייה, לעובדי  ולמורים, לפקחי  לגננות  הועברו עשרות השתלמויות 
העיר  ראש  וגם  ומנהלי מחלקות,  בכירים  מנהלים  בית,  לאבות  רכש, 

וסגניו השתתפו בהשתלמות. 
מדי שנה מתקיימים ביוזמת הכיפה האקולוגית ובחסותה גם אירועים 
בן  אוניברסיטת  מתנ"סים,  הירוקים,  הגופים  עם  בשיתוף  קהילתיים 
ניקיון בשטחי הטבע  6(. האירועים כוללים מבצעי  גוריון ועוד )איור 
והלאומי,  הבינלאומי  הניקיון  ביום  שהתקיימו  העיר,  את  העוטפים 
אירועים בנושאים סביבתיים שונים למען יום כדור הארץ הבינלאומי, 
אירועי שעת כדור הארץ להגברת המודעות להתחממות הגלובלית, ט"ו 
סרטים  הקרנת  ולסביבה,  לטבע  אהבה  שבוע  סביבתי,  בהיבט  בשבט 

אקולוגיים בליווי הרצאות ופעילויות מגוונות נוספות.



      121 כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית?

איור 6: פרסום בעיר לקראת אירוע בכיפה האקולוגית

להגברת  בפעילויות  חלק  נטלו   2013 שנת  ועד   2005 משנת 
המודעות ולשינוי הרגלי הצריכה עשרות אלפי אנשים, בהם תלמידים, 
תושבים צעירים ותושבים בוגרים. הם השתתפו במגוון תכניות לימוד 
בסיורים,  שיא,  בימי  הסביבתית,  וההתנסות  החוויה  הידע,  להעשרת 
האקולוגית  הכיפה  כך  על  זכתה   2012 בשנת  והשתלמויות.  קורסים 

בפרס "אות הנגב". 
תחום נוסף שמובילה הכיפה האקולוגית הוא סיוע והדרכה בהקמת 
מרכזי חינוך סביבתי לדוגמה ועיצוב מרחבי למידה, המביאים לידי ביטוי 
את תפיסת הקיימות הן בשימוש חוזר בחומרים קיימים והן בייצוג של 
התפיסה הפדגוגית. מספר מרכזים חינוכיים לדוגמה הוקמו במתנ"סים, 

בבתי הספר ובמרכז פסג"ה האחראי על סגלי ההוראה. 
פרויקטים אלו הם תוצר של תהליך שהתרחש בכיפה האקולוגית, 
הכיפה  מקיים.  עירוני  חיים  אורח  של  מעשי  לדגם  בכך  שהפכה 
חמה  בעיר  במבנה  האקלים  את  לשפר  ניתן  כיצד  מדגימה  האקולוגית 
כאילת באמצעות בידוד ועל ידי מערכת הצללה טבעית של עצים ושל 
ובעלי  ציפורים, חרקים  למגוון  גם מקום  צמחייה תועלתית, המספקת 
חיים אחרים. צמחייה זו היא חלק מהגינה האקולוגית-קהילתית הקיימת 
במקום לשימוש התושבים, ויש בה צמחייה מקומית, צמחייה חסכונית 

במים וצמחיית תועלת.  
בתחום השימוש המושכל באנרגיה הופרדו המנורות מהמתג המרכזי, 
וכל נורה חסכונית נדלקת בנפרד. אוויר צלול ותאורה טבעית ללא צורך 
עוד  בקירות  שנקבעו  הרבים,  החלונות  מספקים  מלאכותית  בתאורה 

בשלבי בניית המקום. 
הטיפול בפסולת התבצע במרכז באמצעות הפרדה לסוגים השונים, 
נוסף  זו,  פסולת  פסולת.  הפרדת  של  העירוני  התהליך  החל  טרם  עוד 
לפסולת הנאספת מתושבים, ממוינת במרכז לאמנות המחזור המשמש 
כחדר אמנות, ואמנית הבית הופכת אותה למוצרים שימושיים. אמנית 
בקורסים  הרחבה  לקהילה  שלה  הידע  את  מפיצה  המרכז  של  הבית 
העיצובית  והגישה  האמנות  חדר  מודל  בכיפה.  שמתקיימים  ייחודים 
מלווים בפעילות של עיצוב מרחבי למידה ובעידוד להקמת חדרי אמנות 
נוספים שיעשו שימוש חוזר בחומרים. זהו נדבך נוסף בפעילות המוצעת 

למוסדות החינוך.
סביבתית-חברתית,  ספרייה  לאחרונה  הוקמה  האקולוגית  בכיפה 
מקצועית  ספרות  אקולוגיים,  סרטים  הכוללת  בעיר,  מסוגה  הראשונה 

שיעור.  ומערכי  לימודים  ערכות  אקדמיים,  מאמרים  יפה,  וספרות 
ממשטחי  בנויה  והיא  מקיים,  פנים  עיצוב  של  ברוח  עוצבה  הספרייה 
סדנאי  למרכז  האקולוגית  הכיפה  הופכת  הצורך  בעת  ממוחזרים.  עץ 
להתנסות בחומרים ממוחזרים וגם לחדר ישיבות רחב שבו מתקיימים 
הוועדה  דיוני  לרבות  סביבתיים,  לנושאים  הקשורים  הדיונים  כל 
העירונית לאיכות הסביבה. בדיונים אלה נמנעים משימוש בכלים חד-

פעמיים להגשת תקרובת ומקפידים על הגשת מזון בריאות בלבד. 
לצד כל האמור לעיל משמשת הכיפה האקולוגית בראש ובראשונה 
החינוך  במערכת  לתלמידים  וגננות,  מורים  להכשרת  ספר  כבית 
הפורמלית והבלתי פורמלית וכמרכז הכשרות מקצועי לקהילה כולה. 
המרכז מפעיל תכניות רבות, הפועלות בתוך המרכז ומחוצה לו באמצעות 
שונים  מרכזים  עם  נרחבת  ובשותפות  הטבע  להגנת  החברה  מדריכי 
מחלקות  אוניברסיטאות,  מתנ"סים,  עם  הפורמלית,  החינוך  ממערכת 
בשנים  הסביבה.  להגנת  ובמשרד  באילת  הממסד  בכירי  ועם  בעירייה 
האחרונות מגיעה הפעילות החינוכית של הכיפה האקולוגית לכשליש 

ממערכת החינוך בעיר, והיא עוסקת בעשרות תכניות סביבתיות. 
בכירים  וגננות,  מורים  תלמידים,  תושבים,  של  הרב  המספר 
עריכת  את  ִאפשר  סביבתית,  בפעילות  שהשתתפו  בעירייה  וזוטרים 
המחקר המוצג במאמר זה, שמטרתו הייתה לבחון שלוש סוגיות לאור 
התהליך שמתקיים בעיר: )1( היכן נמצאת העיר אילת בתהליך השינוי 
)2( האם יש קשר בין התקדמותה של העיר אילת  הסביבתי-חברתי? 
בנושא הסביבתי לבין פעילות הכיפה האקולוגית? )3( האם ניתן לבנות 
תאוריה המבוססת על מקרה הבוחן של הכיפה האקולוגית ועל התהליך 
להפוך  נוספות המבקשות  לערים  גם  באופן שתתאים  אילת  של העיר 
ניתן  כיצד  המחקר:  לשאלת  מתנקזים  אלה  כל  בנות-קיימא?  לערים 

להוביל שינוי סביבתי-חברתי בקהילות עירוניות? 

תוצאות המחקר  .5

הקשר הראשוני: המרואיינים-הנושא הסביבתי-הכיפה  5.1
האקולוגית   

מקרב  שנבחרו  באילת,  בכירים  תפקידים  בעלי  הם  המחקר  משתתפי 
מדיניות  וקובעי  מנהלים  עירוניים:  והשפעה  עשייה  מעגלי  שלושה 
עירונית, מנהלים בתחום מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית 
ומנהלים קובעי מדיניות בתחום איכות הסביבה. בשל מעורבותם הגדולה 
משתתפי  נשאלו  העירונית  הקיימות  תפיסת  לאימוץ  השינוי  בתהליך 
המחקר על עשייתם ועל הקשר שלהם לכיפה האקולוגית. מתשובותיהם 
שבין  הקשר  על  רבות  ידעו   – לתפקידם  קשר  ללא   – כולם  כי  עולה 
הסביבתי-חברתי  והשינוי  הסביבתי  החינוך  לבין  האקולוגית  הכיפה 
היה  שבה  לפחות  אחת  השתלמות  תיאר  משתתף  כל  בעיר.  המתרחש 
הקורסים  מתיאור  ביוזמתה.  או  האקולוגית  בכיפה  ושהתקיימה  שותף 
הנושאים  היקף  על  ללמוד  ניתן  המחקר  משתתפי  חלק  נטלו  שבהם 

שבהם עסקה הכיפה האקולוגית ועל העשייה הכוללת שלה. 
כל המשתתפים ידעו לתאר את היקפה של פעילות החינוך הסביבתי 
הסביבתיים  הנושאים  בכל  לה  ומחוצה  האקולוגית  בכיפה  המתקיימת 
פעילות  להתאים  האקולוגי  המרכז  של  יכולתו  ואת  צוותה,  שמוביל 
לנושאים ולקהלי יעד שונים. מדבריהם ניתן ללמוד כי בעיר אילת פועל 



ר' שפירא-גניאל, ח' גינת, א' הוס122      

הכיתות  ועד  הקדם-יסודי  מהגיל  תלמידים  אלפי  המקיף  נרחב  מערך 
הבוגרות בבתי הספר העל-יסודיים. התלמידים מקבלים סל של שעות 
העשרה בנושאים סביבתיים, משלבים חוויה והיכרות עם שטחי הטבע 
ועושים מעשה למען שינוי הרגלי החיים שלהם ושל בית  העירוניים, 

הספר. 
כל המשתתפים ידעו לתאר את תרומתו של המבנה כמקור השראה 
חינוך  מוסדות  לקדם  המסייע  וייחודי,  מגוון  ואמנותי  יצירתי  וכמרכז 
ברמת התשתיות הידידותיות לסביבה וגם ברמת העברת הידע הסביבתי 
שינוי.  להובלת  המעשיים  והכלים  השטח  עם  ההיכרות  הנדרש, 
מעודדת  האקולוגית  בכיפה  המתקיימת  הפעילות  כי  עלה  מתיאוריהם 
גם  שהם  שימושית  אמנות  חדרי  יצירתיים,  מחזור  מרכזי  של  הקמה 
ברחבי  קהילתיות  גינות  הקמה של  וכן  ליצירה,  פסולת  לאיסוף  מרכז 

בתי הספר. 
הפעילות  כי  מלמדת  המחקר  משתתפי  ידי  על  שתוארה  הפעילות 
המתקיימת באמצעות הכיפה האקולוגית נתפסת כפועלת בכמה מעגלים, 
החל בעידוד לחינוך סביבתי, המשמש מקור לידע סביבתי עדכני, דרך 
למידה חווייתית באמצעות מערך סיורים ופעילות למען הסביבה, וכלה 
בהפעלת מערך תרבותי של אירועים קהילתיים-סביבתיים. צוות הכיפה 
האקולוגית מפעיל ומארגן לצד זאת פורומים עירוניים כוועדת איכות 
ומארח  סביבתיים,  בנושאים  עירוניות  וישיבות  העירונית  הסביבה 
מפגשים של עמותות סביבתיות. כמו כן ניתן ללמוד מדברי המרואיינים 
כי צוות הכיפה עוסק בסיוע, בייעוץ ובליווי אישי של כל מרכז חינוכי 

המבקש לקדם נושאים סביבתיים. 

ההצלחות בעקבות הפעילות הסביבתית-חברתית  5.2

5.2.1 תנאים להובלת שינוי ברמה האישית
השלב הראשון בדרך לשינוי האישי, כך מעידים ממצאי המחקר, עובר 
דרך חוויה אישית מכוננת, שהמשתתפים נחשפו אליה באמצעות טיול, 
ידי אמצעי התקשורת. לא דווח על קשר לגיל החוויה,  בקורס או על 
אך מרגע התרחשותה היא גרמה לשינוי במודעות ולהסתכלות מחודשת 
על אורח החיים ועל הקשר שלו לסביבה, ואלו הפכו בהמשך לפעולה 
מעשית  לפעולה  הפכו  חוויה  של  בדרך  שנרכשו  התובנות  אישית. 
מקצועית בהתקיים שני תנאים: כאשר האדם חש שייכות לסביבה שבה 
הוא פועל, ורק לאחר שעבר תהליך אישי, גם אם מצומצם. הפעולות 
בהבנה  שחל  מהגידול  נבעו  בעיר  הסביבתיים  השינויים  להטמעת 
הסביבתית ובעוצמתה של תחושת השייכות. לפחות חצי מהמרואיינים 
פעילות  באמצעות  אחר  או  זה  סביבתי  לנושא  נחשפו  כי  דיווחו 
שהתקיימה בכיפה האקולוגית. אותה פעילות הפכה להיות רגע מכונן 
בהבנתם את הנושא, ובעקבות כך הם נעשו מודעים יותר ויותר לתחום 

עד לרמה של הובלת שינוי. 
עם זאת עיקר הסוגיות הסביבתיות שבהן ביקשו המשתתפים להוביל 
שינוי עסקו בשמירה על ייחודה של העיר אילת ובשמירה על משאביה 
הסביבתיים הייחודים כמפרץ אילת, פיתוח מקורות אנרגיה מהשמש, 
תיירות אקולוגית וחינוך ותרבות סביבתית כבסיס לחיזוק הקשר לעיר. 
המשתתפים נחשפו לנושאים אלה הן בשל ייחודה של העיר אילת והן 

בשל פעילותה של הכיפה האקולוגית להגברת המודעות. 

לנושאים  מתמדת  חשיפה  המחייב  מתמשך  כתהליך  תואר  השינוי 
סביבתיים-חברתיים הכוללים ידע חדש, היכרות מחודשת עם הסביבה 
)כיצד  סביבתיות  להתנהגויות  אפשרויות  עם  והיכרויות  העירונית 
ערים  עם  היכרות  לצד  פח?(  לאיזה  משליכים  מה  באנרגיה?  חוסכים 
בנות-קיימא שהצליחו להוביל שינוי. אך עיקר התהליך, הסבירו כולם, 
דרש בחינה מחודשת והתאמת התפיסה הסביבתית לייחודה של העיר 
שנים  לאורך  ליווי  וקיבל  שהמשיך  מי  שלה.  האנושי  ולמרקם  אילת 
מהכיפה האקולוגית, הצליח להטמיע את השינוי לא רק ברמה האישית, 
משתתפי  ומרבית  כולה,  והמערכתית  הבית-ספרית  ברמה  גם  אם  כי 

המחקר קיבלו ליווי כזה. 

5.2.2 התפיסה הסביבתית-חברתית 
תשובות  מוינו  אילת  בעיר  הנעשה  על  רחבה  תמונה  לקבל  כדי 
מקומיות"  ברשויות  ירוקים  למהלכים  "המדריך  פי  על  המרואיינים 
בהוצאת המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי )הוד, 2007(. 
העירונית  הקיימות  לקידום  אופרטיביים  צעדים  עשרה  מכיל  המסמך 
ומה  בעיר  שינויים מתקיימים  אילו  להבין  ומסייע  מקומיות,  ברשויות 

מקומה בתהליך הטמעת הקיימות העירונית. 
ניכר היה במחקר כי לכל המשתתפים יש תפיסה סביבתית ברורה 
לגבי הנושאים הסביבתיים שבעניינם מתקיים תהליך של קיימות, ולגבי 
הנושאים שנדרש להוביל בהם שינוי. ניתוח הנתונים מראה כי הסוגיות 
המופיעות בכל הראיונות עוסקות בנושאים סביבתיים שבהם מתקיים 
תהליך עירוני: התמודדות עם ניהול מושכל של הפסולת, יצירת מערך 
להפרדה במקור, ביסוס תשתיות, אכיפה, חינוך, מתן עדיפות לקידום 
תחום האנרגיה המתחדשת והובלת חיסכון מערכתי במבני ציבור בתחום 
האנרגיה, בניית שותפות אזורית ובינלאומית לטיפול בבעיות סביבתיות 
מזבובים ועורבים ועד זיהום הים, שמירה על משאבי הטבע הנדירים 
של אילת, שמירה על ציפורים באמצעות הגדרת שטחי בנייה, פיתוח 
כחוק  מקומית  סביבתית  ואכיפה  חקיקה  קידום  עירוניים,  טבע  שטחי 
הרעש, חינוך סביבתי ויצירת תרבות סביבתית עירונית מקיפה. נושאים 
שהועלו כבעלי חשיבות להמשך טיפול עסקו בקידום כלכלה מקומית 
הסביבתית,  האכיפה  נושא  הרחבת  אקולוגית,  תיירות  על  המושתתת 
קידום נושאים של בנייה ירוקה ופיתוח תחבורה מקיימת. נושאים שלא 
הוזכרו, על אף שמתקיימת בהם פעילות, היו שמירה על מקורות המים, 
ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה ואימוץ מדיניות של צדק סביבתי. 
ככל שהמרואיין היה בעל תפקיד ציבורי חשוב יותר, כך ניתן היה 
ממשתתפי  איש  זאת  עם  יותר,  רחבה  עולם  תפיסת  לו  שיש  לראות 
בכל  הקיימות  להטמעת  עירונית  תכנית  יצירת  על  דיבר  לא  המחקר 
תחומי החיים, כלומר תכנית פעולה מסודרת לקידום הקיימות בעשורים 

הבאים. 
כחוט  קטגוריות משמעותיות שעברו  עולות שלוש  המחקר  מממצאי 
של  חשיבותו  היא  האחת  המחקר.  משתתפי  כל  של  בדבריהם  השני 
הבא  והדור  העיר  מנהיגי  להכשרת  בסיס  ביצירת  הסביבתי  החינוך 
עירונית;  סביבתית  תרבות  לפיתוח  כאמצעי  וגם  סביבתיים  בנושאים 
הקטגוריה השנייה היא החשיבות של הסדרת התשתיות והאכיפה כדרך 
ליישום ולניהול מושכל של משאבי העיר מפסולת ועד שמירה על מפרץ 
אילת; הקטגוריה השלישית היא התמודדות עם מערך התכנון העירוני, 
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הכולל הגדרת תקנות לבנייה ירוקה ותכנון תחבורה מקיימת עירונית, 
אלה  נושאים  בחירת  המונית.  להסעה  מערכות  ועד  אופניים  משבילי 
כחיוניים ליצירת שינוי מעידה כי החשיפה לנושא שנעשתה באמצעות 
מקבלי  של  ביעדים  וגם  בחזון  גם  לגעת  הצליחה  האקולוגית,  הכיפה 
ההחלטות והפכה את הדרך שבה פועלת הכיפה האקולוגית לאבן דרך 

משמעותית.
 

חסמים ואתגרים בדרך לעיר בת-קיימא   5.3
בלבד שמעכבים  זו  חסמים, שלא  על שורת  מצביעים  המחקר  ממצאי 
את ההתקדמות הסביבתית של העיר אילת, אלא הם אף מונעים אותה. 
בחינוך  למשל  גדולה,  והתקדמות  פריחה  ניכרות  מסוימים  בתחומים 
בקבוצות  ובבנייה,  בתכנון  העוסקים  בגופים  זאת  לעומת  סביבתי. 
חשיבה ותכנון עירוני האמונים על קביעת תכנית אב, הגדרת חזון מקיים 
לעיר ותכנית ברורה לפעולה וליעדים, התהליך מתקיים בצורה איטית 
הנושא.  את  לקדם  המקומית  הרשות  מתקשה  אחת  ולא  מקיפה,  ולא 
כלכליים,  לחסמים  סווגו  המחקר  משתתפי  ידי  על  שהועלו  החסמים 
חסמים חברתיים-תרבותיים וחסמים סביבתיים, והם מביאים לידי ביטוי 

את ייחודה של העיר בהיבט הסביבתי ובהיבט התמהיל האנושי שלה.

5.3.1 חסמים חברתיים-תרבותיים
בקהילה  וניידות.  קבועות  אוכלוסיות  ממגוון  מורכבת  אילת  העיר 
הקבועה נכללים תושבי העיר הקבועים, הנחלקים למעמדות חברתיים-
כלכליים שונים. ממצאי המחקר מראים שתושבים החווים קשיי קיום 
– בוגרים וילדים כאחד – אינם בעלי זיקה לפיתוח חברתי או כלכלי, 
ותחושת השייכות שלהם לעיר נפגעת. בשל כך הם אינם נוטים לעסוק 
התנהגותי  לשינוי  לפעול  או  וכלכליות  חברתיות  סביבתיות,  בסוגיות 
למען הסביבה, אף שעיסוק בתחום זה יכול לחזק את תחושת המסוגלות 
ואת הנגישות למשאבים ולשפר את איכות החיים והבריאות שלהם. עם 
חינוך סביבתי המתקיימת  פעילות של  כי  זאת ממצאי המחקר מראים 
בסביבה של קהילה מתקשה, יכולה להוביל לשינוי משמעותי ומרחיק 
לכת, כפי שניתן לראות בכמה שכונות שבהן הפעילה הכיפה האקולוגית 

את מערך הפעילות שלה.
לאוכלוסייה  שייכים  שאינם  תושבים  גם  מתגוררים  אילת  בעיר 
להתגורר  המגיעים  התושבים  את  כוללת  אחת  קבוצה  שלה.  הקבועה 
עד שנים ספורות. ממצאי המחקר מראים  בעיר לתקופות קצרות של 
שקהילה זו נעדרת תחושה של זהות עם המקום, ולכן היא אינה נוטלת 
חלק בפעולות לשמירה על הסביבה או לשינוי ההתנהגות כלפי הסביבה. 
קבוצה בלתי קבועה אחרת מגיעה לעיר במספרים גבוהים, והיא מורכבת 
מתיירי פנים וחוץ המגיעים לנפוש באילת. קבוצה זו אינה חשה שייכות 
לסביבה ברמה שתוביל לשינוי, ולכן אינם פועלים לאימוץ קודים של 
התנהגות סביבתית, אלא אם הם מקבלים עידוד מבתי המלון שבהם הם 

מתאכסנים. 

5.3.2 חסמים כלכליים
המחקר.  משתתפי  כל  אצל  כבד-משקל  כגורם  עלה  הכלכלי  החסם 
תרומתם  אף  על  מימושם,  על  מקשה  הסביבתיים  הפרויקטים  יוקר 
הירוקה במבנים חדשים  והבנייה  כך קרה בתחום התכנון  הסביבתית. 

בפיתוח  ירוקים,  מלון  ובתי  אקולוגית  תיירות  לקדם  בניסיון  וישנים, 
מכיסם  בא  הוא  כאשר  יותר  עוד  גדול  הנטל  ועוד.  מקיימת  תחבורה 
לפיתוח  ההתנגדות  גדלה  כזה  במקרה  המיסים.  משלמי  התושבים  של 
מבנים  של  חידוש  לקדם  שניסתה  אחת  מרואיינת  מספרת  הסביבתי, 
כי  זאת ממצאי המחקר מצביעים  והתושבים התנגדו לכך. עם  ישנים, 
כאשר יש החלטה לאומית לטיפול בסוגיות סביבתיות, קל יותר לרשות 
לפעול  ואף  מקומיים  תקציבים  ולהפנות  לעניין  להתגייס  המקומית 
לגיוס תקציבים נוספים ממקורות שונים, כפי שקרה בתחום האנרגיה 

המתחדשת, ניהול הפסולת והסדרת הביוב.

 5.3.3 חסמים סביבתיים 
בה  אין  אחד  מצד  בייחודיותה.  מאתגרת  אילת  העיר  של  סביבתה 
יש לסביבה  וקרקע, אך מצד שני  אוויר, מים  כזיהום  זיהומים כבדים 
וערב  מצרים  ירדן,  אילות,  חבל  ביניהם  רבים,  שותפים  המקומית 
להבין  השכילו  אילת  בעיר  סוף.  ים  את  אתנו  החולקים  הסעודית, 
ועם  החלטות  עם  להתמודדות  פעולה  שיתופי  שבבניית  החשיבות  את 
דילמות סביבתיות, ועל כן מתקיים שיתוף פעולה עם חבל אילות ועם 

נציגי מדינת ירדן הסמוכה. 
לא כל הבעיות הסביבתיות נפתרות בדרך זו. יש מחלוקות סביבתיות 
ש"נופלות בין הכיסאות" למשל בניית מלון חדש אל מול הים, פרויקט 
בעיה  יוצר  שהוא  מתברר  ועתה  שנה  מעשרים  למעלה  לפני  שאושר 
הצליחה  מהמקרים  בחלק  כי  מראים  המחקר  ממצאי  סביבתית. 
למשברים  פתרונות  במציאת  המסייעים  שותפים  למצוא  אילת  העיר 
סביבתיים, לדוגמה גופי ממשלה, הגופים הירוקים והרשויות הסמוכות. 
וההתנגדות  בהן  מתערבת  אינה  שהעירייה  סביבתיות  בעיות  יש  מנגד 
עוברת לזירה הציבורית, כפי קרה במאבק נגד הקמת המלון מול הים. 
כך או כך, מתברר שהקמת שותפות להתמודדות עם בעיות סביבתיות 
היא הדרך הנכונה, ויש לרתום לכך גם את כוחו ואת רצונו של התושב. 

סיכום והשלכות המחקר    .6

עיר בת-קיימא היא המונח העדכני המתאר את אופיין הרצוי והעתידי 
של הערים במאה ה-21, המקום שבו יחיו מרבית בני האדם במאה זו. 
המחקרים מראים כי בעיר נגרם הנזק הסביבתי הגדול ביותר, לכן לא 
ולהפוך  החדשה  המציאות  את  להבין  פניה,  את  לשנות  אלא  לה  נותר 

להיות טובה יותר עבור הסביבה ועבור האנושות.
את  רווחתו,  את  האדם,  את  במרכז  לשים  צריכה  החדשה"  "העיר 
יעילה  טובה,  נוחה,  תוססת,  עיר  להיות  עליה  חינוכו.  ואת  תרבותו 
ובריאה.  "ירוקה"  בסביבה  חיים  ולאפשר  לתושביה,  יותר  ובריאה 
שטען  כפי  או  וקהילות,  אדם  בני  סביב  סובבים  בה  שהחיים  עיר  זו 
ראש העיר של בוגוטה הירוקה שבקולומביה, עיר מצליחה אינה עיר 
עשירה אלא עיר שהאנשים בה מאושרים. על מנת להשיג זאת עליה 
להעניק תשתיות נגישות ואמצעי חינוך, בריאות, רווחה ותרבות לכלל 
שבברזיל,  קּוריטיּבה  עיריית  ראש  לרנר,  חיימי  לדעת  האוכלוסייה. 
האיש שנחשב כבר בשנות השבעים של המאה שעברה למהפכן סביבתי 
בעקבות הפיכתו את קוריטיבה – העיר הגדולה ביותר בדרום ברזיל – 
לעיר מקיימת, לא מדובר בחלום אוטופי אלא בחלום אפשרי שמומש. 
לדבריו, כאשר העיר שמה במרכז את צורכי האדם, את בריאותם ואת 
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רווחתם של התושבים, הם נענים בחיוב, שומרים על הסביבה ומרגישים 
שותפים לדרך )רייש, 2006(. 

אכן ניתן לראות כי משתתפי המחקר הציגו נושאים אלו כקשורים 
ניהול  בנייה,  תכנון,  כגון  פעולות  לעבור.  העיר  לתהליך השינוי שעל 
תשתיות ומשאבי טבע וכן חינוך ותרבות הן פעולות חשובות לשיפור 
איכות החיים והבריאות, לרווחת האדם וליכולתו להשתמש נכון במשאבי 
הטבע תוך שמירה על האיזון העדין בינו לבין הסביבה. במימושן תוכל 
יותר  ובריאה  יעילה  נכונה,  נוחה,  תוססת,  עיר  להיות  להפוך  העיר 
לתושביה, עיר שהחיים בה סובבים סביב בני אדם, קהילות וקהילתיות, 
לצורכיהם  מענה  מקבלים  שתושביה  עיר  מאושרים,  בה  שהאנשים 
החברתיים, הסביבתיים והכלכליים. אכן לא מדובר בחלום אוטופי אלא 
הקהילה  של  תפקידה  את  גם  לבחון  יש  כך  לשם  אפשרית.  במציאות 

העירונית בהובלת השינוי. בכך תרומתו של מחקר זה. 
המדגים  כמבנה  האקולוגית  הכיפה  של  תרומתה  את  כשבוחנים 
יש  מוביל  ולתהליכים שהוא  לעיצובו  למבנה,  כי  לראות  ניתן  קיימות 
יכולת השפעה נרחבת על האופן שבו משתתפי הפעילויות תופסים את 
ובכך  מקיים,  חיים  אורח  של  הדגמה  מאפשר  המרכז  הקיימות.  נושא 
על  וליישמם  ומהעשייה  מהידע  לקחת  ללמוד,  המשתתף  את  מעודד 
אורחות חייו ועל מקום עבודתו. באמצעות החשיפה, הלימוד והחוויה 
עברו משתתפי המחקר והקהילה בכללה תהליך אישי ומקצועי, שאותו 
יוכלו להמשיך ולהוביל איש-איש בקהילתו. ממצאי המחקר מעידים כי 
הכיפה האקולוגית כמבנה מדגים קיימות היא מקור השראה לאורח חיים 
המרכז  השונים.  החיים  בתחומי  הנוגע  ומגוון,  מיוחד  יצירתי,  מקיים, 
אפשר לאנשים שלקחו חלק בפעילויותיו ללמוד דרכים ליצירת שינוי 

פיזי וחינוכי במקומות שמהם הגיעו, ולאמץ אותם. 
המחקר מסרטט את הצעדים שעברה העיר אילת, החל בגיבוש החזון 
וכלה בקידום נושאים סביבתיים ברמות שונות. נוסף לרצון לשמור על 
משאביה ועל ייחודה הסביבתי של העיר הולכים ומתפתחים בה ההיבטים 
הדוגלים בפיתוח חברתי נכון, שיאפשר את קיומה של אוכלוסייה מגוונת 
וצבירת  אכפתית  מקומית  תיירות  קידום  מעורבים,  אזרחים  ואיכותית, 
העירונית  המערכת  פועלת  זאת  לצד  לתהליך.  המסייעים  שותפים 
כל  את  בתוכו  מכיל  הקיימות  שרעיון  מההכרה  המּונעת  המשתפת, 
הנושאים שמקדמים את חיינו – כבריאות, ספורט, תרבות פנאי איכותית, 
תשתיות סביבתיות וכלכלה מקומית מפותחת – ומההכרה שתכנון עירוני 

מושכל מביא בחשבון לא רק מרכיבים כלכליים אלא גם סביבתיים. 
לאור האמור לעיל נראה כי על מנת להוביל שינוי סביבתי-חברתי 
הוא  אחד  נתיב  בו-בזמן.  נתיבים  בכמה  לפעול  יש  עירונית  בקהילה 
מהתושבים  העירוניות  הרמות  בכל  לעבור  שצריך  הסביבתי,  החינוך 
על  לשמור  צריך  הסביבתי  החינוך  נתיב  ההחלטות.  למקבלי  ועד 
ידע  העברת   )1( סביבתי:  שינוי  להובלת  החשובים  העקרונות  חמשת 
סביבתי עדכני וחדשני העוסק לא רק בהכרת הבעיות אלא גם מעודד 
דיון בפתרונות אפשריים; )2( סיוע בקירוב לבבות התושבים לסביבה 
העירונית; )3( יצירת הזדמנויות לתרומה לסביבה; )4( עידוד להקמת 
מבנים מדגימי קיימות או שדרוג של מבנים קיימים כמשרדים או בתי 
ספר, אשר מאפשרים לראות הלכה למעשה כיצד מתנהל אורח חיים 
בהתנהגותם  הן  אישית  דוגמה  לתת  העיר  מחנכי  דרבון   )5( מקיים; 

כאנשים פרטיים והן בפעולותיהם כאנשי מקצוע.  

נוגע  סביבתי-חברתי  שינוי  לחולל  כדי  בו  ללכת  שיש  שני  נתיב 
וצוותיו  ובניהול העירוני, שאותם חייבים להוביל ראש העיר  בפיתוח 
ברשות המקומית. תהליך זה מטיל על ראש העיר לקבוע מהו חזון העיר 
יש לתרגם את החזון עד לרמת  היא תיראה בעתיד.  וכיצד  המקיימת, 
תכניות העבודה, חוקי העזר העירוניים ושיתופי הפעולה עם המגזרים 
הסביבה  משאבי  לניהול  התחבורה,  להתנהלות  האחראים  הכלכליים 
ולכלכלה המקומית. מתוך המחקר עולה כי המערכות החשובות ביותר 
בתהליך השינוי העירוני אחראיות לתכנון; לשינוע ולמגוון האפשרויות 
של התחבורה העירונית; ולניהול משאבי הסביבה הכוללים את ניהול 
חשוב  האחרים.  הזמינים  המשאבים  ושאר  והפסולת  האנרגיה  המים, 
במיוחד הוא התחום האחראי לתכנון העירוני הכולל, היורד עד לפרטי 
אופייה המגוון של השכונה המקיימת. רק כך נוכל להבטיח לתושבינו 
כיום ובעתיד שהערים שבהן יחיו יספקו להם בריאות, פרנסה מקומית 
ורצון  העירונית  השייכות  מתחושת  הנאה  רב-גילאי,  חינוך  מגוונת, 

לשמור על הסביבה העירונית היום ומחר עבור הדורות הבאים. 
היכן נמצאת כיום העיר אילת בתוך תהליך השינוי העירוני? מחקר 
זה מראה כי העיר אילת, אף שעדיין אינה עיר בת-קיימא, צועדת אט-
מתוך  צועדת.  אבל   – בוחנת  מהססת,  מתגבשת,  היא  לכך.  בדרך  אט 
הראיונות עולה בבירור כי ראש העיר הגדיר את חזון העיר המקיימת 
זיקה  בעלי  נושאים  לצד  העיר  של  העתידי  מהחזון  נפרד  בלתי  כחלק 
ישירה לנושא כגון עיר ספורט ועוד. עוד נראה מנתוני המחקר כי נעשות 
פעולות עמוקות ורחבות לקידום תכניות עבודה ממוקדות יותר בתחומים 
מגוונים העוסקים בניהול הפסולת, האנרגיה והמים, שמירה על שטחים 
פתוחים וטבע עירוני, ניסיונות לקדם חוקים ואכיפה סביבתית ועידוד 
לקידום בנייה ירוקה. עם זאת בנושאים משמעותיים כתחום התחבורה 
החסמים  על  התגברה  טרם  שהעיר  נראה  העירוני  והתכנון  הציבורית 

השונים שזוהו במחקר זה. 
עוד עולה מן המחקר כי בתחום החינוך הסביבתי יש פעולה מקיפה 
בכל מערכות החינוך הסביבתי הקיימות בעיר, החל במוסדות החינוך 
הקהילה.  ומנהיגי  הקהילה  בחינוך  וכלה  פורמלי  והבלתי  הפורמלי 
תושבים  לעורר  הסביבתי  החינוך  מצליח  האקולוגית  הכיפה  בעזרת 
ומנהיגים המודעים לנושא, שמחפשים את הדרך כיצד להפוך את החזון 
 1992 בשנת  שהתקיימה  ריו  ועידת  מבטיחה.  לעיר  מקיימת  עיר  של 
הקצתה למנהיגי העולם עשר שנים לצורך גיבוש תכנית ארצית ולאחר 
נראה  המקומיות.  ברשויות  להטמעה  תכניות  לגיבוש  עשור  עוד  מכן 
כל  את  בו  לראות  יהיה  שניתן  למצב  להגיע  כדי  עשור  עוד  שיידרש 
חלומות הקיימות של העיר אילת הופכים למציאות קיומית, לאורח חיים 

טבעי, ברור ומובן. 

מקורות 

סביבתי.  לחינוך  כבסיס  אקולוגית  חשיבה   .2004 נ',  אבריאל-אבני, 
עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. באר 

שבע.

ריו:  והצהרת   21 אג'נדה   .2002 ר',  פרומקין,  ת',  אחירון-פרומקין, 
המשרד  של  הפרסומים  יחידת  ישראלים.  והיבטים  תקציר  רקע, 

לאיכות הסביבה. ירושלים. 



      125 כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית?

)גרסה  האקולוגית.  הרגל  וטביעת  השפע  קללת   .2002 ל',  אטינגר, 
אלקטרונית(. פנים – כתב עת לתרבות חברה וחינוך 21.

http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=1361&Cate  
goryID=516&Page=1

הכדור  לקיימות?  לחינוך  סביבתי  חינוך  בין  מה   .2007 ל',  אטינגר, 
בידינו – ביטאון לחינוך סביבתי חברתי 10, 1–2.

אנדרס, ב', 2010. טיפוח הקשר לעולם הטבע ולסביבה בגיל הרך. עלון 
דע גן 3, 21–41.

מנחים  וקווים  עקרונות   – ומקיימת  בריאה  עיר   .2010 א',  בלאו, 
ליישום. המרכז לקיימות מקומית. תל אביב.

מוסד  המחר.  ועולם  אקולוגיה  המשותף:  עתידנו   .1990 א',  ברזל, 
שמואל נאמן, קריית הטכניון. חיפה.

דה-שליט, א', 2004. אדום – ירוק: דמוקרטיה, צדק ואיכות הסביבה. 
משכל  הוצאת  סביבתית,  ומנהיגות  לחשיבה  המכון   – השל  מרכז 

והוצאת בבל. תל אביב.

למהלכים  מדריך  מקיימת:  לרשות  מבטיחה  מרשות   .2007 ע',  הוד, 
"ירוקים" ברשויות מקומיות בישראל. המרכז לקיימות מקומית. תל 

אביב.

וורגן, י', 2010. חינוך סביבתי במערכת החינוך. הכנסת, מרכז המחקר 
והמידע. ירושלים.

טל, ט', 2009. חינוך סביבתי וחינוך לקיימות: עקרונות, רעיונות ודרכי 
להגנת הטבע.  לישראל, החברה  טכנולוגי  מכון   – פעולה. הטכניון 

ירושלים.

פייטלסון, ע', 2003. לקראת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא בישראל. 
המשרד לאיכות הסביבה יחידת פרסומים. ירושלים.

בת- עיר   – ברזיל  קוריטיבה,   :1 מס'  מבחן  מקרה   .2006 ר',  רייש, 
קיימא. מרכז השל – המכון לחשיבה ומנהיגות סביבתית.

 http://www.kayamut.org.il/images/eyaltest/curitiba%  
20case%20study.pdf

 – בידינו  הכדור  והדמוקרטיה.  הסביבתי  המשבר   .2000 א',  שוורץ, 
ביטאון לחינוך סביבתי-חברתי 1, 7–9. 

בישראל.  הסביבתי  בחינוך  משתנות  פרדיגמות   .2001 א',  שוורץ, 
בחשיבה  מקראה  למחשבה:  מקום  )עורך(  ג',  בנשטיין  בתוך: 
 Embassy of the United States of.והגות סביבתית בת זמננו

America.. תל אביב. עמ' 5–13.

בשאלת  היסוד  עקרונות   – המבול  דור  את  לחנך   .2002 א',  שוורץ, 
לתרבות  עת  כתב   – פנים  אלקטרונית(.  )גרסה  הסביבתי  החינוך 

חברה וחינוך 21. 

שפירא-גניאל, ר', 2013. כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה 
עירונית? מבוסס על מקרה בוחן: מיזם 'הכיפה האקולוגית' לחינוך 
בדרך  והצלחות  חסמים  עולם,  תפיסות  באילת.  סביבתי-חברתי 
לקהילה עירונית בת-קיימא. עבודה לתואר מוסמך. אוניברסיטת בן 

גוריון, אילת. 

Fiorino, D.J., 2012. Sustainable Cities and Governance: What 
are the Connections?. In: Mazmanian, D., Blanco, H., )Eds.(. 
Handbook of Sustainable Cities. Edward Elgar publishing 
limited, Uk 413–433.

Gustafson, P., 2001. Meaning of Place: Everyday Experience and 
Theoretical Conceptualizations. Journal of Environmental 
Psychology 21, 5–16.

Gutierrez-Montes, M., Emery, M., Fernandez-Baca, I., 2009. 
The Sustainable Livelihoods Approach and the Community 
Change Efforts. Community Development 40 )2(, 106–113. 

Halpenny, E.A., 2010. Pro-Environmental and Park Visitors: 
the Effect of Place Attachment. Journal of Environmental 
Psychology 30, 409–421.

Jepson, E.J., Edwards, M.M., 2010. How Possible is Sustainable 
Urban Development? An Analysis of Planners Perceptions 
about New Urbanism Smart Growth and Ecological City. 
Planning Practice and Research 25 )4(, 417–437. 

Juceviciene, P., 2010. Sustainable Development of Learning 
City. European Journal of Education 45 )3(, 419–436.

Lyons Higgs, A., McMillan, V.M., 2006. Teaching Through 
Modeling: Sustainability Education. The Journal of 
Environmental Education )38(, 39–53.

Manzo, L.C., 2003. Beyond House and Haven: Toward a 
Revisioning of Emotional   Relationship with Places. Journal 
of Environmental Psychology 23, 47–61. 

Moss, M.L., Grunkemeyer, W.T., 2010. Building Shared Visions 
for Sustainable Communities. Community Development 41 
)2(, 240–254.

Orr. D., 1999. Education for Globalization. The Ecologist 2, 
166–168.

Vallance, S., Perkins, H., 2010. Is Another City Possible? 
Towards an Urbanized Sustainability. City, 14 )4(, 448–456.



ר' שפירא-גניאל, ח' גינת, א' הוס126      

נספח מס' 1

 11 מרץ 2012

שאלות לראיונות לעבודת מחקר בנושא: 

כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית? 

מבוסס על מקרה בוחן של "הכיפה האקולוגית" 

סביבה  בנושא  או  סביבתי  חינוך  בנושא  הכשרה  קיבלת  האם    .7
בכלל? באילו נושאים? איפה נערכו המפגשים?

לטיפול?  ביותר  בעינייך כחשוב  סביבתי שנתפס  נושא  יש  האם    .8
מהו? ולמה? 

שקרו  סביבתי-חברתי  שינוי  תהליכי  לתאר  יכולה  את  האם    .9
בקהילה העירונית באילת בעשור האחרון?

כיצד תתארי את הקהילה העירונית החיה באילת?    .10
מהם לדעתך הדרכים בהן ניתן לעודד תושבים לשנות התנהגות    .11

ולהפוך להיות סביבתיים יותר? 
אילו חסמים לדעתך יכולים להיות בדרך לשינוי התנהגותי בקרב    .12

תושבי העיר אילת?
שינוי  בתהליך  להצלחה  להוביל  שיכולות  הנקודות  לדעתך  מה    .13

התנהגות בקרב תושבי העיר אילת? 
האם ההתנסות שלך הובילה ליצירת שינוי אצל הסובבים אותך?    .14

אם כן, תארי אותו.

ספרי מי את, מה תפקידך, מה הרקע המקצועי שלך, ומהם הגישה    .1
והחיבור שלך לנושא סביבתי. 

חינוך  מהו  בכלל?  הסביבתי  הנושא  על  יודעת  את  מה  לי  ספרי    .2
סביבתי עבורך?

ספרי לי על הקשר שלך ל"כיפה האקולוגית" – האם השתתפת    .3
שותפה  היית  או  הדרכת/לימדת  האם  שם,  שהתקיימה  בפעילות 
היא  ואיפה  הפעילות,  הייתה  מה  ספרי  שלהם?  אחרת  לפעילות 

התקיימה.
האם תוכלי לתאר את הפעילות ואת תרומתה עבורך?   .4

עלייך  השפיע  האקולוגית  הכיפה  מיזם  עם  ההתנסות שלך  האם    .5
וגרם לך לשינוי התנהגותי?

האם לדעתך פעילות הכיפה האקולוגית השפיעה והובילה שינוי    .6
אותם:  לנו  תארי  כן  אם  אילת?  העיר  תושבי  בקרב  התנהגותי 

באילו תחומים? באילו נושאים?
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